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নিগ্রোজাতির কর্মমবীর' 

ওলব্ধল্ম ভন্ান্স 
৮ 

গোলামাবাদের আব্হাওয়। 

আমি কেনা গোলাম--জাতিতে নিগ্রো। ভাজ্জিনিয়! 

প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন জেলার কোন গোলাম-খানায় আমার জম্ম। 
ঠক কবে কেছ্থায় জন্মিয়াছিলাম, তাহা বঙ্গিতে পারি না। 

শুনিয়াছি একটা ডাকঘরের নিকটে আমার জন্মস্থান ; এবং 
বোধ হয় ১৮৫৮ কিম্বা ১৮৫৯ সালে আমি ভূমিষ্ঠ হই । কিন্ত 
জন্মের মাস, তারিখ ইত্যাদি কিছুই জানি না। নিতান্ত 
ছেলেবেলার কথার মধ্যে গোলামাবার্দের কাজকর্ম ও চালচলন- 
গুলিই মনে পড়ে। আর স্মরণ হয় সেই আবাদের গোলাম- 

সপীগক 
পিএস সপ ০ পপ সসেজ. 

* আমেরিকার শিক্ষাগ্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের “নান্বজীবন-চরিত" খ্ন্থের 
|ঙ্গানথবাদ 



২ নিগ্রোজাতির কণ্ধ্রবীর 

মহল্লার কুঠুরিগুলি__যেখানে আমার স্বজাতিরা তাহাদের দাস! 
জীবন কাটাইত। 

নিতান্ত দ্বণ্য, অবনত, দারিপ্র্যহঃখময়, নৈরাশ্যপুর্ণ অবশ 
মধ্যেই আমার বাল্য-জীবন - কাটিয়াছে। অবশ্য এই ছুঃং 

দৈন্যক্লেশের জন্য আমার মনিবদের বিশেষ কোন দোষ ছিল না। 
তাহারা অন্যান্য প্রভূগণের তুলনায় সহৃদয় ও দয়ালুই ছিলেন: 
তবে কেনা গোলামমাত্রের যে শোচনীয় দশা তাহাই আমাকেও 

ভোগ করিতে হইয়াছে । একট! ১৬ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট 

চৌড়৷ কাঠের কামরার মধ্যে দাস-জাতির সকলকেই বসবাস 
করিতে হইত। এইরূপ একটা কুঠুরিতে আমি, আমার মাতা, 

এবং এক ভাই ও ভগ্মী এই চারিজন আামাদের দাস-জীবন 

কাটাইতাম। পরে “যুক্ত রাজ্সে;”র গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির 
স্বাধীনতা ঘোযিত হয়। তখন হইতে আমরা স্বাধীন হইয়া 

গোলামখান! পরিত্যাগ করিয়াছি । 

আমার পুর্ববপুরুষদের কথ! কিছুই জানি না। গোলামা- 
বাদের লোকজনেরা মাঝে মাঝে কাণাঘুষা করিত। তাহা হইতে 
অল্প-বিস্তর 1কছু অনুমান করিয়া লইয়াছি মাত্র। আমরা 

আফ্রকাবাসী। আফ্রিকা হইতৈ আমেরিকায় চালান দিবার 

সময়ে জাহাজে আমাদের পুর্ধবপুরুষদ্দিগকে মনিব-সন্প্রদায়ের 
লোকজনের! যথেষ্ট কষ্ট দ্বিরাছিল। আমাদের জাতীয় 
ইন্তিহাসের বৃত্তান্ত এইটুকু মাত্র জানা যায়। বল! বাহুল্য 
সেই যুগে গোলামজ।তির বংশতালিক।, পুরাতন্ব, পিতামহের 
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জীবন-কাহিনী ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজনই 

বোধ হইত না । 

কোন উপায়ে এক ব্যক্তি আমার মাতাকে হয়ত কিনিয়া 

আনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের প্রভু হর্ভা- 

কর্তা-বিধাতা । একটা নুতন গরু, ঘোড়া বা শুকর কিনিলে 
তাহার পরিবারে যেরূপ সাড়া পড়ে, আমার মাতা তাহাদের 

গোলামাবাদে প্রবেশ করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হৈ-চৈ 
পড়ে নাই। 

আমার পিতার সংবাদ আমি একেবারেই কিছু জানি না। 

বৌধ হয় তিনি কোন শ্বেতকায় পুরুষ__সম্ভবতঃ নিকটবর্তী কোন 
আবাদের প্রভূ-জাতীয় একব্যক্তি। তাহাকে আমি কখন দেখি 

নাই__তাহার নাম পর্যন্ত শুনি নাই, তিনি আমাকে মানুষ 

করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। এইরূপ 

পিত। বা জন্মদাত। গোলামীর যুগে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-সমাজে 

অসংখ্যই ছিলেন । | 

আমাদের কামরাটিতে কেবল মাত্র আমাদেরই গৃহস্থালী 
চলিত না। এই কু$রিটিতে সমস্ত গোলামাবাদের জন্য রন্ধনকার্য্য 
সম্পন্ন হইত। আমার মাতা আবাদের সকল কুলীর *জন্যাই 
রান্না করিতেন। ঘরটা নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ অতিশয় অস্বাস্থাকর 
এবং গীড়াজনক । ইহার ভিতর আলোক বা বাতাস বেশী 

আমিত না। কিন্ত মাঝে মাঝে ফাঁকের ভিতর দিয়া শীতবখলের 

ঠাণ্ু। ৰাতাস যথেষ্টই প্রবেশ কষ্পিত। তাহার উপর, মেজেতে 
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এই কাঁ্য বড়ই কইদায়ক হইয়। উঠিত। আঝঁদ হইতে কল 

তিন মাইল দূরে । একটা ঘোড়ার গীঠের উপরে শস্যের প্রকাণ্ড 

বোঝা চাঁপান হইত--বোঝাটা ঘোড়ার ছুই পার্থে ঝুলিতে 

থাকিত। আমি মধ্যস্থলে বসিতাম । মাঝে মাঝে ছুর্দৈবক্রমে 

বোঝাট! ঘোড়ার পীঠ হইতে প়িয়। যাইত--আমিও চীৎপাত 

হইয়া পড়িতাম। আমার সাধ্য ছিল না যে আমি একা সেই 

বোবা! অশ্বপৃষ্ঠে তুলি। একাকী মির্জন রাস্তায় বছক্ষণ বসিয়! 
থাকিতাম-_কীদিয়া কাটাইতাম। হঠাৎ কোন লোক সেই দিক 

দিয়া গেলে তাহার সাহায্যে মাল ঘোড়ায় চড়াইয়া কলে 

পৌছিতাম। ইহাতে সময়ে সময়ে এতক্ষণ লাগিত যে, কলে 
কাজ সারিয়। গৃহে ফিরিতে বেশ রাত্রি হইয়া যাইত। অন্ধকার 

পথে বড়ই ভয় পাইতাম। স্থানে স্থানে ঘন জঙ্গল ছিল-- 

তাহার মধ্যে না কি চাকুরী ত্যাগ করিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈম্যাদি বাস 
করিত। শুনিয়াছিলাম-_-একা পাইীলেই তাহার! নিগ্রো বালকের 

কাণ কাটিয়া রাখিত। স্থতরাং এ বস্তায় যাওয়াইমাস। আমার 

পক্ষে বিষম উৎপাত বোধ হইত । বিশেষতঃ বেশী রাত্রে ঘরে 

ফিরিলে আবার ভূত লাখি গালি খাওয়ার স্থব্যবস্থাও ছিল। 
গ্রোলামী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জন্য 

বিদ্যালয়ে যাই নাই। অবশ্য বিদ্যালয়-গুহের ফটক পর্য্যন্ত 
অনেকবারই গিয়াছি। আমার মনিবদের সন্যান-সন্ভতির| স্কুলে 

যাইতণ আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদি বহিয়া লইতাম। 

দূর হইতে দেখিতাম বিদ্যালয়ের নরগুলিতে ছেলে-মেয়েরা .দলে 
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লে লেখা পড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি 
সপূর্বব ভাবই না স্্টি করিত! এরূপ একটা গৃহে প্রবেশ 
করিয়া লেখাপড়! করিতে পারা আমার নিকট রি প্রবেশের ন্যায় 

হ্বখকর মনে হইত । 

আমর! ষে গোলাম বা ক্রীতদাস তাহা আমি অনেকদিন 

পর্য্যন্ত জানিতাম না। আমার্দিগকে-স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য 

দেশব্যাপী ষে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাঁও বুঝিতে পারি নাই। 
একদিন সকালে জাগিয়! দেখি আমার মাত৷ আমাদিগকে সম্মুখে 
রাখিয়! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন “হে জগদীশ্বর, 

সেনাপতি লিঙ্কল্নের সৈন্যদল যেন জয়লাভ করে। হে অনাথের 
নাথ, আমরা সপরিবারে এবং সদলবলে যেন স্বাধীন হই। হে 
পতিত-পাবন, এই অবনত দাসজাতিকে বন্ধন-মুক্ত কর।” 

বল৷। বাহুল্য, গোলামাবাদের আমার স্বজাতির সকলেই 

নিরক্ষর ছিল। কেহই লেখাপড়া, পুস্তক, গ্রস্থালয়, সংবাদপত্র 

ইত্যাদির ধার প্বারিত না। তথাপি দেখিতাম প্রায় সকলেই 
দেশের কথা বেশ জানিত ও বুবিত। যুক্তরাক্ক্যের মধ্যে যে 
একট! বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহ! কাঁহারই অজানা 
ছিল না। কবে কোথায় কি ঘটিতেছে দাসজাতির: সকলেই তাহা 

বুঝিতে ও শুনিতে পাইত। আমাদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য 

যুক্তরাজোর উত্তরপ্রান্তবাসী গ্যারিসন, লাভজয় ইত্যাদি মানব- 
সেবকগণ যে দিন হইতে আন্দোলন সুরু করেন, আশ্চর্যের 

বিষয়, সেইদিন হইতেই দক্ষিগাপ্রীন্তের গোলামাবাদের মহলে 
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মহলে সংবাদ রটিয়া গেল। স্বাধীনতার আঙ্দালনের দৈনিক 
ঘটনাগুলি গোলাম-সমাজে স্থ প্রচারিত হইত | 

উত্তর প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্তে এই বিঘয় লইয়া লড়াই 
হইবার উপক্রম হইল। দক্ষিণ. প্রান্তের মমিবের| গোলামের 

জাতিকে স্বাধীনতা দিতে নিতান্তই নারাজ । শেষ পর্ম্যন্ত দুই 

প্রান্তে সংগ্রাম বাধিল। এ সফল কথ! গোলামেরা--আমার 

আত্মীয়ন্বজন বন্ধুবান্ধবগ্ণ--অভ্ি সহজেই বুঝিতে পারিত। 
তাহারা এই আন্দোলন ও সংখ্ামের যুগে কত রাত্রিই ষে 
কাণাঘুষায়, গল্পগুজবে ও গুপ্ত পরামর্শে কাটাইয়াছে তাহার 
ইয়ন্ত! নাই। . 

আমাদের গোলামাবাদ রেলের রাস্তা হইতে বহুদুরেই 
অবস্থিত ছিল-_ইহার নিকট কোন বড় সহরও ছিল না। কিন্ধু 
আমরা খবর পাইতাম যে, উদারজদয় সেনাপতি লিঙ্কল্ন্ যুক্ত- 
রাজ্যের সভাপতি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । সেই সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও বুঝিতাম যে তিনি সর্ভাপতি হইলে খ্আমর! স্বাধীন 
হইব। তাহার পর যখন যুদ্ধ বাঁধিল, তখনও বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলাম যে, এই যুদ্ধের ফলের উদ্নর আমাদেরই ভাগ্য নির্ভর 
করিতেছে । বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লিঙ্কল্ন এবং আহার 
উত্তরপ্রান্তবাসী জনগণ যদি দক্ষিণ ্লান্তবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিতে পারেন, তাহা হইলে দাসজাঁতির গোলামী ঘুচিয়। যাইবে । 
এজন্য* এই সংগ্রামের জয়-পরাঞ্জয়ের খবর পাইতে আমরা 
অতিশয় আগ্রহান্িত হইতাম। ০. 
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ভগবানের কৃপায় আমরা সকল সংবাদই পাইতাম । এমন 

কি, আমাদের প্রভুর! খবর পাইবার পূুর্ব্বেই অনেক সময়ে 
ব্যাপার বুঝিয়! লইতাম। কথাটা কিছু হেয়ালির মত বোধ হইবে 
বটে, কিন্তু রহম্য আর কিছুই নয়। শ্বেতা্গ প্রভুদের পর- 
নির্ভরতাই আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ উপকার করিত । আমর! 

তাঁহাদের গোলাম সত্/, কিন্তু আমাদের মনিবেরাও অনেক বিষয়ে 

আমাদেরই গোলাম ছিলেন। আমাদের সাহায্য না পাইলে 
তাহাদের এক পাও চলিবাঁর ক্ষমতা ছিল না। গোলামেরাই 

ডাকঘর হইতে চিঠিপত্র লইয়৷ আসিত। সপ্তাহে ছুই বার 
করিয়া ডাকঘরে যাঁওয়!-আসা করিতে হইত। সেই সুযোগে 
ডাকঘরের নিকট জটল! ও মজলিশ এবং খোসগল্ল ইত্যাদি হইতে 
দাস-পত্রবাহক সকল অবস্থা বুঝিয়া লইত। ফলতঃ, প্রভুরা চিঠি 
পত্র পাঠ করিয়া বুস্তান্ত জানিতে পারিবার পুর্ব্ধেই গোলামমহলায় 
সংবাদ প্রচারিত হইয়! পড়িত। 

মায়ে ভারে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও; আমি আহার 
করিয়াছি--এরূপ মনে হয় না। গোলামখানাক়্ী খাওয়া! কোন 
উপায়ে নাকে চোখে গৌজা মাত্র । তাহাকে ক্জাহার বলে না। 
গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে, যাহা 
পায় তাহাই খায়, আমাদেরও ভোজনব্যাপার সেইরূপই ছিল। 

কোন সময়ে কাজ করিতে করিতে হয়ত একটুকরা মাংস 

খাইলাম । কখনও বা ছুই একটা পোড়ান আলু হাঁটিতে স্টাটিতে 

চিবাইতে হইত। মাঝে মাঝে উননের কড়া হইতেই তুলিয়! 
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কোন দ্রব্য মুখে দিতাম । কীটা চামচ বত্যাদির প্রয়োজন 
হইবে কোথা হইতে ? ঠিক নিয়মিতরূপো যথাবিধি পাঁন- 

ভোঁজনেরই যে ব্যবস্থা ছিল না! যখন কিছু বড় হইলাম, তখন 
বড় কুঠির সাহেব 'প্রভূর আহারের সময়ে পাখা টানিতে নিযুক্ত 

হুইয়াছিলাম। এই উপায়ে মাঁছি তাড়াইত্তে তাড়াইতে মনিব- 
পরিবারের কথোপকথন শুনিতে পাইতাম । অনেক সময়ে 

গুণ্তকথাও বাহির হইয়া পড়িত। লড়াই সন্বন্ধে তাহাদের 
মতামত বুঝিতে পারা যাইত। সময়ে সময়ে তাহাদের খান৷ 
দেখিয়! যথেষ্ট লোভও হইত ! আর মনে হইত কোনও দিন 

এরূপ এক থালা! অন্ব্যঞ্রন যদি আমার ভাগ্যে জুটে, জাহা হইলে 

আমার স্বাধীনতার চূড়াস্ত ফললাভ হইবে ! 

সংগ্রাম চলিতে লাগিল । আমার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খাঁওয়া- 

পরার বড়ই কষ্ট হইল । দুরদেশ হইতে চা, কাফি, চিনি ইত্যাদি 
আসিলে তবে মনিবদের গৃহস্থাষ্পী চলে । কিন্তু ক্রমশঃ এ সব 
ছুল্লভ হইল । তাহাদের দুঃখের আর সীম! রহিল*্ন। । গোলাম- 
জাতির কিন্তু বিশেষ কোন অন্থবিধা হয় নাই। কারণ আমরা! 
অত পরমুখাপেক্ষী ত ছিলাম ন!। আমাদের আবাদেই যে সৰ 
শশ্য জন্মিত তাহাতেই আমাদের ভরণ-পোষণ স্বচ্ছন্দে চলিত। 
আর শুকর-পাঁলন ত সহজেই জামর! নিজ মহল্লায় করিতাম। 

কাজেই লড়াই বাধিবার পর গ্রভুদের দুর্গতি দেখিয়! আমরা 
বিব্রত হইলাম । আমাদের অবস্থা :“যথাপুর্ববং তথাপরং | তাহারা 
অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া চিনির পরিবর্তে ময়ল। গুড় দিয়াই চা 
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খাইতেন। অনেক সময়ে আবার সেই গুড়ও যোগাইতে 
পারিতাম না। মি না দিয়াই তাহাদিগকে অনেক দিন 
চা পান স্রিতে হইয়াছে । আবার যখন প্রকৃত চা বা 

কাফিও থাকিত না, তখন তাহারা মুড়ি বা চিড়ে ভাজা অথব৷ 
অন্য কোন শস্তের গুড়! ভিজাইয়া পুধের সাধ ঘোঁলে" 

মিটাইতেন। 
আমি জীবনে সর্বপ্রথম যে জুত| পরি, তাহ! কাঠের তৈয়ারী। 

(উপরিভাগে কিছু চামড়া ছিল। তাহা পরিতে পায়ের তলায় 

বড়ই লাগিত। কাঠের জুতা তবুও ভাল-_কিস্তু গোলামীর 
আমলে আমাদিগকে যে জাম! পরিতে হইত তাহা অতি ভয়্কর। 
বোধ হয় দীত টানিয়া তুলিতে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে 
তাহ। অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না । ভার্ভিনিয়ার গোলামাবাদে 

খুব মোটা খড়খড়ে চটের শার্ট পরিতে দেওয়া! হইত। ইহার 
নৃতন অবস্থায় অসংখ্য কাট! বাহির হইয়া! থাকিত। গায়ের 

চামড়ায় কীটাগুলি বিধিয়। অসহা যন্ত্রণা দিত আমার চামড়া 

কিছু নরম-_ সেজন্য কষ্ট অত্যধিকই বোধ .করিতাম। কি 
করিব ?__বাদবিচারের অবসর ছিল না। তাহাঁই পরিতে হইবে 
নতুবা অন্য কোন গাত্রাচ্ছাদন পাইব না। আঙ্মার দাদা 'জন' 
একবার দাসমহলের পক্ষে অসামান্য উদারতা দেখা ইয়াছিল। 
চটের নুতন জাম! পরিতে আমার কষ্ট দেখিয়া জে নিজেই ১০1১৫ 
দিন সেটা পরিল। যখন ভিতরকার কাটাগুলি তাহার ,গায়ে 
লাগিয়া! ঘষিয়া গেল, তখন হইতে আমি সেই জামাটা ব্যবহার 
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করিতে লাগিলাম। এই জামাই আমার গোলাম ফুগের বহুকাল 
পর্য্যন্ত একমাত্র পোষাক ছিল। 

আমাদের ছুরবস্থার এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়! 
আপনারা ভাবিতে পারেন বোধ হয় হ্বক্ষিণপ্রান্তের কাল 
গোলামেরা তাহাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবদের উপর বড়ই বিরক্ত 
ছিল। সত্য কথ! বলিতে পারি যে, আমরা তাহাদের সম্বন্ধে 

কখনই বেশী তীব্রভাব পোষণ করি নাই। আমরা জানিতাম 

যে তাহারা আমাদিগকে চিরকাল গোলামের অবস্থায় রাখিবার 

জন্যই উন্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ মহোদয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধে 

ব্যাপুত। আমর! জানিতাম ঘে, আমাদের মনিবেরা জিতিলে 
আমরা চিরজীবন গোলামীই করিতে থাকিব। তথাপি 

আমরা আমাদের প্রভুদের গ্রাতি শক্রতাচরণ করি নাই--- 

বরং সকল সময়ে তাহাদের স্ৃখে স্তখী ও দুঃখে ছুংথী 

হইয়াছি। আমরা কোনদিনই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি 
ও সমবেদনার ত্রুটি করি নাই'। যুদ্ধে আমার একজন যুবক 
মনিব মারা যান, এবং দুইজন আহত হন। ইহাদের 
পরিবারের যতটা ছুঃখ হইস্বাছিল-এই ঘটনায় গোলাম- 
খানায় তদপেক্ষা কম ছুঃখ হয় নাই। আমার আহত প্রভুদ্বয়কে 
প্রাণপণে সেবাশু শরষা করিয়াছি । কত রাত্রি তাহাদের রোগ- 
শয্যার পার্েও কাটাইয়াছি। শ্ত্রাহা ছাড়া, বখন আমাদের প্রভু- 
পরিবারের পুরুষেরা সকলেই লড়াই করিতে বাহির হইয়| 
যাইতেন তখন আমরাই তাহারঞ্জের গৃহের প্রহরী থাকিতায়,__ 
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তাহাদের স্ভ্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিতাম। সমস্ত পরিবারের 
“ইভ এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের হাতেই থাকিত। 

নিগ্রোজাতির সত্যনিষ্ঠা, হৃদয়বত্ত/ এবং র্তব্পরায়ণতার আর 
কোন প্রমাণ আবশ্যক কি £ 

অধিক কি, নিগ্রোরা অনেকক্ষেত্রে তাহাদের পুর্ব মনিব- 
দিগকে অন্নবন্ত্র দিয়! মানুষও করিয়াছে । চিরদিন সকলের 

সমান যায় না। আজ যে রাজা কাল সে গোলাম, আজ যে 

দাস কাল সে প্রভূ । ম্ুখছুঃখ চক্রের মত ঘুরিতেছে। দক্ষিণ- 

প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ প্রভূসন্প্রদায়ের অনেকেই যুদ্ধের ফলে নিঃন্ৰ 

হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি জানি সেই ছুঃখের সময়ে তাহাদের 

পূর্বতন গোলামেরা তীহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিত। আমি 
জানি এইরূপে গোলামজাতির দানে মনিব-সম্তীনসম্ভতিরা লেখা- 

পড়া শিখিয়াছে। একজন মনিব-পুত্র চরিত্রহীনতার ফলে 'খণ- 

গ্রস্ত হইয়া পড়ে । আমি জানি গোলামেরা নিজেদের দারিড্য 
সব্বেও টাদ! তুলিয়া এই পাপাত্মা প্রভু-সন্তানকে বাচাইয়া রাখিতে 
কুষিত হয় নাই। কেহ তীহাকে কাকি পাঠাইয়৷ দেয়, কেহ ৷ 
চিনি কেহ বা মাংস দেয়। এই দানের উপ্ধর নির্ভর করিয়া 
সেই ব্যক্তি এখনও জীবন ধারণ করিতেছে € পুরাতন মনিবের 
পুত্র বা দূর আত্মীয় বলিয়া যদি কোন বাঁক্তি নিখ্রোর নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিজের কষ্ট জ্ঞাপন করে, তাহা 

হইলে, আমি সদূর্পে বলিতে পারি, দক্ষিণপ্রান্তে এমন, কোন 

নিখ্নো৷ নাই যে, তাঁহাকে ,বথাসাধ্য সাহাষ্য না করিবে। 
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নিশ্রোজাতির কি হৃদয় নাই ?--নিগ্রোজাতির কি কৃতভ্তা নাই £ 
কাল চামড়ার ভিতর কি পরমাত্মার সিংহাসন নাই 1 | 

আমি বলিলাম নি্সোরা কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক 
হয় নাই। তাহারা ধর্মভীরু, কৃতজ্ঞ, কর্তব্যবিষ্ঠ । তাহারা কথার 
দাম বুঝে, কোন প্রতিজ্ঞ! করিলে তাহা ধর্্মব পালন করে। 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । ভা্জিনিয়া প্রদেশের একটি কাল 
গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে কটা চুক্তি করিয়া লইয়াছিল। 

তাহার সর্ভে সে নিজে মনিবের আবাদে না খাটিয়! তাহার 
পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা বসর বগ্সর মনিবকে দিতে 

প্রতিশ্রুত হয়। সেই টাকা 'সংগ্রহ করিবার জন্য এইব্যক্তি 

ওহায়ো প্রদেশে স্বাধীনভাবে মজুরী করিত। বতসর বৎসর 

ভাজ্জিনিয়ায় যাইয়া প্রভুর হাতে তীহার প্রাপ্য টাক! গুণিয়৷ 
দিত। ইতি মধ্যে লড়াই বাধে লড়াইয়ের ফলে সমগ্র দাস- 
জাতিকে স্বাধীনত| দেওয়া! হয়। পুরাতন চুক্তি, প্রতিজ্ঞ, 

বন্দোবস্ত ইত্যাদি সবই ভাঙ্গিয়া ফেল! হয় ৮৯ কোন প্রভুই 
তাহার পুর্ববতন কোন গোলামর্ধে কোন বিষয়ের জন্যই ধরিয়! 
বাঁধিয়া রাখিতে বা খাটাইতে পারিবেন না-এই আইন যুক্ত- 
রাজ্যের মন্ত্রণাসভ! হইতে জারি হয়। স্তবতরাং এই গোলামটি 
যদি এই স্থযোগে তাহার পুরাতন চুক্তি অমান্য করিত এবং 
প্রভুকে বাকী টাঁক দিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে কোন 
আইন্ে তাহাকে দোষী সাব্যস্থ কল্প! যাইত না । কিন্তু আপনারা 

শুনিয়া! আশ্চর্য হইবেন যে এই ঝ্মকি যত দিন পর্যন্ত তাহার ধণ 
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পরিশোধ করিতে না পারিয়াছিল, ততর্দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বেকার 
প্রতিজ্ঞা মত ভাল্জিনিয়ায় যাইয়া প্রভুর নিকট টাকা দিয়া 
আসিত । এমন কি, স্থদের শেষ কপর্দক পধ্যস্তও সে দিয়া 

আসিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার মূল্য নিগ্োর! বুঝে না কি? এই 
কৃষ্ণকায় নিগ্রো৷ বুঝিয়াছিল যে, সে স্বাধীন হইয়াছে বটে, প্রতিজ্ঞা 
ভাঙ্গিলে এখন তাহার কোন দোষই হইবে না। কিন্তু সে 
শারীরিক স্বাধীনত৷ অপেক্ষা চিত্তের ও আত্মার স্বাধীনতাকেই 

বেশী সন্মান করিল । সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার পুর্বে 
সে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন করিয়া লইল । ্ 

তবে কি নিগ্রোরা স্বাধীনত। চাহিত নাঃ গোলামের জাতি 

গোলামীগিরিতেই কি তন্ময় হইয়া গিয়াছিল 1? গোলামী 
ছাড়াইয়া উঠিতে কি আমার স্বজাতিরা ইচ্ছাই করিত না 
প্রকৃত. প্রস্তাৰে তাহাদের হৃদয়ে মুক্তির আকাগক্ষা অতিশয় 

বলবতীই ছিল। আঁ .?মল একজন নিগ্রোকেও জানি না বে 
স্বাধীন হইতে ইচ্ছ!৷ করিত না । আমি এমন এফজন গোলামেরও 
কথ শুনি নাই যে গোলামীতেই লাগিয়! থাকি চাহিয়াছিল। 

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবন্ধ দুর্ভাগ্য জাতি মাসেই ছঃখ দেখিয়া 
আমি মর্থে মর্দ্ে কষ্ট অনুতব করি। এইরপ্ে শৃঙ্ঘলিত জাতির 
অশেষ ঢুরবস্থা। কোন কারণে একবার পরাধীঁ্ম হইয়। গেলে সে 
জাতি শীঘ্র সেই অবস্থা কাটিয়! উঠিতে পারে না। তাহাদের 
সমাজ-বন্ধন, তাহাদের পারিবারিক জীবন সকলই এই 

পরাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভান্কব জড়াইয়া যার়। অন্নসংস্থানের 
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উপায়গুলিও এই দাসত্বের সর্ববমুখী প্রভাবের ফ্ণাধীন হইয়৷ পড়ে । 
চলিতে ফিরিতে গেলেও সেই প্রভাব ভুলিয়? থাকা যায় না। 
কাজেই দাসজাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভকরা বড় সহজসাধ্য 

ব্যাপার নয়। আঁম এই কারণে আমার প্রভুদের সম্বন্ধে কখনও 
কোন শক্রভাব পোষণ করি ঝাই। দাসত্ব অনেকটা জীবন- 

যাপনের স্বাভাবিক আবহাওয়ায় মধ্যেই দীড়াইয়৷ গিয়াছিল। 
দাঁসতবপ্রথা বাদ দরিয়া সেই যুগের যুক্তরাজ্যে কোন অনুষ্ঠানই 
চলিতে পারিত ন1। যুক্তরাজ্যের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ, 

ধর্ম সবই গোলামী-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়! উঠিতে- 

ছিল! ফলতঃ এই গোলামীগিপ্লিকে দোষ দেওয়! সত্যসত্যই বড় 

অবিচারের কাধ্য | 

এমন কি, আমি এ কথা বলিতেও বাধ্য যে, গোলামীর ফলে 

নিখ্রোজাতির যখে্ট উপকারই সাধিত হইয়াছে। দাসত্বের 
আবহাওয়ায় আমাদের অতি উচ্ছ্ব অঙ্গের শিক্ষালাভ হইয়াছে । 
আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য আনেকট। পুষ্ট হইয়াছে--আমর 
নিয়মিতরূপে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের 

কর্ম্মপটুত্ব জন্বিয়াছে । আমর! অনেকটা চিন্ত/শীল হইয়াছি। কৃষি ও 

শিল্পরিষ্ভায় আমাদের “হাতে-কলমে' শিক্ষালাভ হইয়াছে । আমা- 

দের নৈতিক চরিত্রও কিছু গঠিত হুইয়াছে-_ধর্দ্দভাবও জাগিয়াছে। 
আমেরিকার গোলামাবাদগুলির হ্বাব্হাওয়! আমাদের পক্ষে প্রকৃত 
্রস্তান্দে একটি বিদ্যালয়স্বরূপই; ছিল। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ 
মনিবদিগকে এজগ্য আমি সর্বদা:নাম্মান করিয়াই আসিয়াছি.। 
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আমি গোলামী-প্রথার পঙ্গপাতী নহি-_দাসত্ব-প্রথা ভাল এ 

কথা আমি বলিতে চাছি না-_সংসারে গোলামীগিরির জাবশ্যকতাও 

আমি স্বীকার করিতে পারিৰ না। আমি জানি আমার প্রভুর 
আমাদিগকে ধরন্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়! দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করেন নাই । আমি জানিষে তাহার নিজ স্থার্থসিদ্ধির জন্যই 

আমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি জানি-- 

আমর! যে কোন দিন মানুষ হইয়! উঠিব তাহা ইহারা স্বপ্নেও 
ভাবেন নাই--এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সজ্ভানে কোন 

চেষ্টাও করেন নাই। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, 
ভগবানের কম্পরকৌশল বিচিত্র । জগদীশ্বর যাহা করেন সবই 

মঙ্গলের জন্য । প্রথম দৃষ্টিতে যাহা তিক্ত ও. কঠোর, পরিণামে 
তাহাই মধুময় ফুল প্রসব করে। আমাদের অঙ্ঞাতসারে এই 

উপায়ে জগতের মহণুকম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়৷ যায়। ভগবানের 

অপার করুণায় বিশ্বে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। মানুষ, 

অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিধাতার মঙ্গলহত্তে যন্ত্রের ন্যায় 
চালিত হইয়া ভীহারই ইচ্ছা পুর্ণ করিতেছে । ;এই আশাতদ্ব 
প্রচার করিবার জন্য এত কথ! বলিলাম। 

আজ কাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাস! কষ্টি-_তুমি "এই 
ঘোরতর দৈন্থয, অজ্ঞতা, ও কুসংস্কীররাশির মধ্যে খাঁফিয়াও নিগ্রো- 
জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত আশাম্বিত ? আমার এক- 
মাত্র উত্তর এই যে, আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবীন্। 

বাহার করুণায় নান! ছুর্টৈবের ভিতর দিয়া আমর! এতদূর উঠিয়াছি 
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সবীহারই করুণীয় আমরা আরও উন্নত হঙ্ঈব। নিখ্রো-জাতি 
জগতের বিরাট কর্মক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয় 

জগদীশ্বরের অসীম্ ক্ষমতার পরিচয় দিবে। 
আমি বলিলাম গোলামীর ফলে আমাদের যথেষ্ট উপকার 

হইয়াছে। অবশ্য অপকারও কম হয় নাই। কিন্তু আমার 

বিশ্বীস--আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভু মহোদয়গণেরই ক্ষতি বেশী 

হইয়াছে । মনিব মহাশয়ের! বিলাসে ডুবিতে লাগিলেন । শারীরিক 

পরিশ্রম তাহাদের কষ্টকর বোঁধ হইত। বড় মহলে খাটিয়া 

খাওয়া একট! নিন্দনীয় কাধ্য বিবেচিত হইত। ক্রমশঃ তাহারা 

সকল বিষয়ে স্বাবলম্বন, এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইলেন । 

প্রভুগণের সন্তানের কেহই কৌন কৃষি বা শিল্পের পটুত্ব লাভ 
করিতে শিখিল না। মনিবের কন্যারা কেহই রীধিতে, শেলাই 

করিতে অথবা ঘর ঝাড়িতেও শিখিল না । সকল কাজই দাসের! 
করিত। কিন্তু গোলা মদিগের বার্থ আর কতটুকু ? তাহার! কোন 
উপায়ে কাজ সারিয়! মনিবকে সহ্য করিতে চেষ্টা করিত মাত্র। 

সচারুরূপে বুদ্ধি খাটাইয়৷ কাজ. করিতে দাসের! শিখিত না। 

ফলত$ প্রভূপরিবারে কোন গৃঙ্থলা দেখিতে পাইতাম না। 
লক্ষনীত্র| যাহাকে বলে মনিবমহল্লের গৃহস্থালীতে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যাইত না । ঘর ভালর” পরিক্কত থাকিত না । জানালার 
খড়খড়িগুলি ভগ্রাবস্থায় বহুদিন পড়িয়৷ থাকিত। জানালার 
খিল*ন! থাকিলে তাহ! লাগাইবার জন্য কেহই মাথা ঘামাইত না। 
যাহা যেখানে পড়িত তাহা সেখীনে সেই অবস্থাতেই পচিত। 
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খাওয়। দাওয়ারও সুখ মনিব-মহলে দেখি নাই। কোন দিন 

বাল বেশী পড়িত--ন্ুন কম পড়িত। কখনও তাহার! মাংস 
আধ কাঁচাই খাইতেন_কোন দিন বা বেশী পোড়া খাছ্ভই 

তাঁহাদের কপালে জুটিত। অর্থব্যয় কম হইত না--সকল বিষয়েই 

অপব্যয় যৎপরোনাস্তি হইত। পুর্বেবেই বলিয়াছি লক্ষী 
মনিব-মহল হইতে বিদায় লইয়াছিল। 

ক্রমশঃ দেখ! গেল যে, গোলামেরাই মনিবসমাজ অপেক্ষা 

বেশী স্থখে আছে । যে সময়ে মনিবের বিলাসসাগরে ভাসিয়! 

অকন্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া! পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে গোলামের! 

সকলেই কর্ম্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম-স্বীকার, ইত্যাদি সদ্গুণ অর্ভন 
করিতেছিল। যখন তাহার! স্বাধীনত। পাইল তাহাদের পক্ষে 

নবজীবন আরম্ত করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না গোলামীর 

যুগের শিক্ষাই স্বাধীনতার যুগের কাজকন্মের জন্য তাহাদিগকে 

প্রস্তুত করিয়! তুলিয়াছিল। কেবলমাত্র পুথিগত বিদ্যারই 
তাহাদের অভাব ছিল। তাহা ছাড়া অনেক বিষয়েই তাহাদের 
চরিত্র ও বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্তীহারা কোন না 
কোন কৃষিকর্ম্নে বা শিল্পকার্ষ্যে অত্যন্ত হইয়া গিষ্টাছিল। কিন্তু 
মনিব মহাশয়দের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হুঁইল। তীহার! 
গোলামদিগকে খাটাইতে খাটাইতে নিজেরাই সকল বিষয়ে 
যথার্থ গোলাম, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভর হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

দেখিতে দেখিতে লড়াই শেষ হইয়া! গেল। আমরা মুক্তি 
পাইলাম। গোলামাবাদে মহ! আনন্দের রোল উঠিল। আমর! 
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ঘে স্বাধীন হইতে পারিব সংগ্রামের অবস্থা পিয়া! ইতিপূর্বেেই 
অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। কারণ প্রায়ই দেখিজ্পম 

দক্ষিণপ্রান্তের মনিবের! হারিয়া গৃহে ফিরিতেছেন- কেহ 
পলাইতেছেন-__কেহ ঘরবাড়ী সাঁমলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন । 
উত্তরপ্রান্তের ইয়ান্কি সৈন্যের দলে দলে গোলামাবাদগুলি দখল 

করিতে আসিবে- এইরূপ ভাবিয়া আমাদের প্রভূগণ টাকা-কড়ি 

মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে আরম্ত করিলেন। আমরাই এই 
লুকায়িত ধনের পাহারায় নিফুক্ত হইলাম। আমরা হয়াঙ্কি 
সৈন্যগণকে অন্ন বস্ত্র জল ইত্যাদি সকল জিনিসই দিতাম-_কিন্তু 
সেই লক্কায়িত ভাগার কাহাকেও দেখাই নাই। কারণ আমা- 

দিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রভুর! নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 
যতই দিন অগ্রসর হইতে.লাগিল আমরা গলা ছাড়িয়৷ গান 

স্থরু করিলাম । আগে গুন্ শুন্করিয়। গাহিতাম মাত্র । ক্রমশঃ 

আওয়াজ বাড়িল--সন্ধ্যার আমোদ গভীর রাত্রে শেষ হইতে 

লাগিল। স্বাধীনত৷ পাইবার পু্বেই অনেকটা “স্বাধীনতা ভোগ 
করিতে লাগিলাম। এই আনন্দ-উতসবের সময়ে আমর! 

স্বাধীনতার গানই গাহিতাম। :পুর্বেদও আমর! অনেক সময়ে 

স্বাধীনতার গান গাহিয়াছি। কিন্তু তখন যদি কেহ স্বাধীনতার 
অর্থ জিড্ভাস1! করিত আমর! তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে তাহ! 
পরলোকের স্বাধীনত মাত্র-_আম্মার মুক্তি মাত্র। এক্ষণে আমরা 
আর* সেই আবরণ রাখিলাম লা। এক্ষণে আমর! সোজাস্থজি 
ৰূলিতাম যে ম্বাধীনতার অর্থ [এই জগতেরই স্বাধীনত।-_.এই 
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ভৌতিক শরীরেরই মুক্তি--অন্নবন্ত্, চলা-ফেরা ইত্যাদি সকল 
শ্ল্য়ের বন্ধনহীন্তা । 

সেই মহা আনন্দের দিনের পুর্ব রাত্রে গোলামখানার মহলে 
মহলে সংবাদ পাঠান হইল “কাল সকালে প্রভুদের বড় কুচিতে 
একটা বিশেষ সম্মিলন হইবে । তোমর! সকলেই উপস্থিত হইও ॥» 

সেই রাত্রে আমাদের আর ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়াই 

আমরা প্রভুর গৃহে সমবেত হইলাম। দেখিলাম মনিব-পরিবারের 
সকলেই বারান্দায় দাড়াইয়া বা বসিয়া আছেন। সকলকেই যেন 

[বি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম-__কিন্ত্ কাহাকেও বিশেষ হুঃখিত 

৷ বলিয়া বোধ হইল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে তীহার! 
আর্থিক ক্ষতির জন্য বেশী চিন্তা করিতেছেন না--ঠাহারা যে 

৷ এতদিনের সঙ্গী ও আত্মীয়গণকে একদিনে বিদায় দিবেন সেই. 
 ছুঃখেই তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া রহিয়াছে। আর দেখিলাম 

একজন নূতন পুরুষকে, ইনি বোধ হয় যুক্তরাজ্যের কোন 
কণ্মচারী। তিনি একট! লম্বা কাগজ হাতে ফরিয়া একটা 

ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। তার পর সেই কাগজ হইতে পাঠ 

| করিলেন__ স্বাধীনতার ঘোষণ! | ? 
পড়া শেষ হইয়া গেল, আমাদিগকে বলা হী যে আমর! 

স্বাধীন হইয়াছি। যাহার যেখানে ইচ্ছা যাইতে গারি। এখন 

হইতে যাহার যে কাজ ভাল লাগে সে সেই ফ্কাজই করিতে 

পারে। আমার মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাহার চক্ষু 
হইতে আনন্দাশ্র ঝরিতে লাগিল? তার পর তিনি বলিলেন যে, 



২২ নিশ্রোজাতির কর্্মবীর 

এই দিনের জন্যই তিনি এত কাল প্রার্থনা করিস্নাছেন। তাহার 
বিশেষ দুঃখ এই ছিল যে, বোধ হয় তিনি এই মুখের দিন 

দেখিবার পূর্বেবই মারা যাইবেন। 
কিয়কাল সর্বত্র নাচানাচি এবং ধন্যবাদের পালা পড়িল। 

আনন্দের আর সীমা নাই--বিকট উল্লাসে সকলেই যেন অধীর! 

কিন্তু প্রতিহিংস1! বা মনিবদের প্রতি বিরুদ্ধতাচরণ করিবার প্রবুক্তি 

কোথায়ও লক্ষ্য করি নাই। 

আনন্দের ধবনি ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল । পরে স্বাধীনতা- 

প্রাপ্ত গোঁলাম-মহলে চিন্তা আসিয়া জুটিল। স্বাধীন ত হইলাম ; 

কিন্তু স্বাধীনতার দায়িত্ব ত বড় কম নয়? স্বাধীনভাবে চলিতে 

ফিরিতে হইবে-_ স্বাধীনভাবে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে । 

নিজে মাথা খাটাইয়া নিজ নিজ অভাব মোচন করিতে হইবে-- 
নিত বাহুবলে ও নিজ চরিত্রধলে গৃহস্থালী, পরিবার-পালন, 

সম্তানরক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থ!, ধন্ম-কর্ম সকলই চালাইতে হইবে। 

এ যে বিষম দায়িত্ব । দশ বওুসপ্পের একটি বালককে যেন তাহার 
বাপ ম৷ বলিলেন যে “বাছা তুমি নিজ শক্তিবলে যাহা পার কর-_. 

চরিয়া খাও-_আমাদের কোন সাহাধ্য পাইবে না!” আমাদের 

পক্ষেও ঠিক যেন এইরূপ আদেশ হইল। ইহা অনুগ্রহ কি 
নিগ্রহ ভুক্তভোগী ভিন্ন কে আর. তাহ। বুঝিবে ? 

সমগ্র য়্যাংগ্লো-স্যাকৃসন জাতি হাজার বসরেও ষে সকল 
সমস্ঠার মীমাংসা এখনও স্থন্দরক্ধপে করিয়া উঠিতে পারে নাই, 

নিগ্রোজাতির ঘাড়ে সেই সমশ্যার্জী সমাধান করিবার ভার হঠাৎ 
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চাঁপাইয় দেওয়া হইল! কাজেই দেখিতে দেখিতে স্বাধীনতা- 
লাভের আনন্দ গোলামাবাদের মহলে মহলে গভীর দুশ্চিন্তা ও 

উদ্বেগে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে স্বাধীনতা- 

তের জন্য তাহার৷ অনেকে এতদিন অশ্রু ফেলিয়াছে, আজ 

, ঘখন তাহ! সত্য সত্যই তাহাদের করতলগত হইল, তখন যেন 

তাহার! ভাবিতে লাগিল--“ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।” 

অনেকের বয়স প্রায় ৭০৮০ বতসর। তাহার! নূতন করিয়া 

জীবন আরম্ত করিতে সম্পূর্ণ অপাঁরগ। ইহাদের পক্ষেই কট 
সর্বাপেক্ষা বেশী। অধিকন্তু, তাহারা এত কাল মনিবদের সেব! 

করিয়৷ তাহাদের প্রতি সত্য সত্যই অনুরক্ত হইয়। পড়িয়াছিল-- 

তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন জন্মিয়াছিল। তীহারা 

যে ইহাদের আপন হইতেও আপন। তাহাদের পারিবারিক স্থুখে 

ইহার! যে কতই না সখ অনুভৰ করিয়াছে এবং দুঃখে কতই না 

কষ ভোগ করিয়াছে । ীহাদের সঙ্গে বসবাস করিয়৷ অর্ধ 

শতাব্দী কাটিয়াছে, তাহাদের মায়! যে কোন মতেই ছাড়ে না। 

সমস্ত গোলামাবাদের আবৃহাওয়াতেই তাহাদের জীবন পুষ্ট 
হইয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের শিকড়গুলি প্রভুর পুত্র-কন্যায় 

এবং মনিবের সম্পত্তিতে দৃঢ়ভাবেই প্রবেশ ক্রিয়াছে।. সেই 
হৃদয়ের সম্বন্ধ একদিনে ছিড়িয়া ফেলা কি সন্তবপর? সেই 

প্রেমের বন্ধন ছি করিলে কি তাহীর! বীচিতে পারে ? 
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স্বাধীনত। লাভের পর দক্ষিণ প্রান্তের গোলামের৷ তাহাদের 

কর্তব্য স্থির করিতে লাগিল। প্রথম সাব্যস্থ হইল যে তাহাদের 

নামগুলি পরিবর্তন করা আবশ্বক। - গোলামী যুগের নাম রাখা 

আর কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নফ়। আর একটা! প্রন্তাবেও 
সকলেরই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। তাহারা স্থির করিল যে 

কিছু দিনের জন্য গোলামাবাদের বাহিরে যাইয়। তাহাদের বাস 

কর। আবশ্যক | তাহা হইলেই তাহারা সত্য সত্য স্বাধীন হইয়াছে 

কিন! সহজে বুঝিতে পার! যাঁইবে। বিশেষতঃ গোলামখানার 

গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারাটাই তাহ।দের নব প্রাপ্ত স্বাধীনতার 

প্রথম লক্ষণ বিবেচিত হইবে। 

গোলামীর যুগে দাীসগণের নামুলিও গোলামীসুচক ছিল। 

তাহাদের নামের আগে পিছে কোম পদবী ব| সম্মান বা জাতি 
বা ব্যবসায় বা ধর্ম্মবাচক কোন শব্দ সংযুক্ত থাকিত না। একটি 
মাত্র শবদেই তাহাদের নাম প্রকাশিষ্ত হইত। কেহ “জন, কেহ 
বা মুলান, কেহ “হরা, কেহ বা খিদা, ইত্যাদি। বড় জোর 

প্রভুর উপাধি বা পদবী এই সকল্পীমের সঙ্গে সংযুক্ত হুইত। 
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-স্রভূর পদবী “হযাবরে' থাকিলে, তাহার দাসের হ্যাবারের জন, 
বা “জন হ্যাবীর ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। “জন” ত 
হাবারের সম্পত্তি বিশেষ। হাবারের কুকুর বলিলে কুকুরে 

হাবারে যেরূপ সম্বন্ধ বুঝায় এবং কুকুরকে যেরূপ সহজে চিনিয়! 
ব্ওয়া যায়, শযাবারের সুসান এই নামেও স্ুসানের সঙ্গে 

হাবারের সেইরূপ সম্বন্ধ বুঝাইত এবং সেইরূপ সহজেই দাস- 
মহল হইতে সুসান গোলামকে চিনিয়া লওয়া যাইত। বলা 

বাহুল্য এরূপ নামকরণে স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র নাই-ব্যস্তি 

একটী নির্জীব পদার্থ স্বরূপ, কেন! গোলাম মাত্র । প্রভূ যেন 
তাহ।'র কপালে একট! দাগ দিয়া নিজ সম্পত্তির হিসাব ও চিহ্ন 

রাখিয়াছেন মাত্র । 

স্থতরাং পুরাতন নাম বর্জন এবং নৃতন নাম এ্রহণই স্বাধীন 
নিগ্রোর সর্বব প্রধান কর্তব্য নির্ধারিত হইল। প্রভুদের নাম 
নিজ নিজ নাম হইতে তুলিয়৷ দেওয়! হইল । তাহার পরিবর্তে 
কেহ 'জন এস্লিঙ্কল্ন” কেহ জন এস্ শাম্মান” ইত্যাদি নাম 

গ্রহণ করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে “এস্; শব্দের কোন অর্থ ই 

থাকিত না। তিন শব্দের নাম রাখিতেই হইবে-_স্কৃতরাং প্রথম 
শব্দে প্রকৃত নাম, তৃতীয় শব্দে উপাধি ব! পদবী, তীয়» শক্েযা 
হয় কিছু বুঝান হইত। 

তাহার পর গোলামাবাদ ছাড়িয়া সকলেই কিছু দিনের জন্য 
এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল । পরে কেহ কেহ ফিরিয়া 

আসিয়া পুরাতন মনিবের সঙ্গে* স্বাধীনভাবে কারবার করিবার 
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জন্য নূতন নূতন চুক্তি বা বন্দোবস্ত করিয়া লইঞ্লী। বাস্তভিট! 
পরিত্যাগ কর! কঠিন। যাহার! এইরূপে পুরাতন! মনিবের সঙ্গেই 
বসতি করিতে চাহিল, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যাই বেশী। 

পূর্বেবেই বলিয়াছি আমি আমার.জনককে কখনও দেখি নাই। 
আমার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ছিলেন। তাহাকেও বড়, 

বেশী দেখি নাই। আমর! যে মনিবের গোলাম ছিলাম তিনি দেই 

মনিবেরই গোলাম ছিলেন না । তাহার গোলামীর কর্ম্মক্ষেত্ 

কিছু দুরে ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ববেই তিনি পলাইয়! 
একটা নবগঠিত প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রদেশের নাম 
ওয়েট ভাত্জিনিয়া। সেই সময়ে লড়াই চলিতেছিল-_এজন্য 

তাহার পলায়নের বিশেষ বিদ্ব ঘটে নাই। যখন সকল দাঁসেরই 

স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, তিনি আমার মাঁতাকে আমাদিগকে সঙ্গে 

লইয়া তাহার নূতন বাসভবনে আসিতে আদেশ করিলেন। 

ভাজ্ভিনিয়! প্রদেশে যাইতে হইলে পার্বত্য প্রদেশ পার হইয়া 

যাইতে হয়। দূরও বড় কম ময়_-প্রীয় ৭০০/৮০০ মাইল। 

আমাদের জামা কাপড় ইত্যাদি. কিছুই ছিল না। যাহা হউক 

গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমর! জ্ককলে যাত্র! করিলাম । অবশ্য, 

বেরী পথ হাঁটিয়াই চলিয়াছিলাম | 
আমরা! পুর্বেব কোনদিনই এক প্রদেশ ছাড়িয়া অন্য প্রদেশে 

বাই নাই। এমন কি, গোলামাৰাদ ছাড়িয়! বেশী দূর যাইবার 
অবসর বা কারণও কখন উপস্থিত হয় নাই। এইবার কাজেই 

আমাদের বিদেশযাত্রার সমাক্লোছি মনে হইয়াছিল । পুরাতন 
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। মনিবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে দৃশ্য 
অতিশয় হৃদয়বিদারক । সেই চির-বিদায়ের কথা সর্বদা আমার 

মনে আছে। তাহাদের সঙ্গে এখন পধ্যন্ত আমি চিঠি-পত্রের 
আলাপ রক্ষা করিয়! আসিয়াছি। এখনও তাহাদিগকে ভুলিতে 

পারি নাই। 

খাস্তায় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়! গেল। খোল! মাঠে শুইভাম, 
গাছতলায় রীধিয়! খাইতাম। এক রাত্রে একটা পুরাতন ভাঙ্গা 
বাড়ী পাইয়া আমার মাতা তাহার মধ্যে রন্ধনের আয়োজন করিতে 

লাগিলেন। সেই বাড়ীতে একটা “ফ্টোভ' ছিল। ফ্টোভের 

ভিতর আগুন জ্বালিব! মাত্র উহার নলের ভিতর হইতে একট! 

প্রকাণ্ড কাল সাপ বাহির হইয়৷ আসিল । আমর! “ত্রাহি ত্রাহি' 

ডাক ছাড়িয়া সেই গুহে ভোজন-শয়নের আকাঙকষণ ত্যাগ 
করিলাম। এইরূপে নান! স্ুখদুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
করিতে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। নগরটি ক্ষুদ্র-_ 
নাম ম্যাল্ডেন।* ইহার পাঁচ মাইল দূরেই ওয়েষ্ট ভাজ্জিনিয়া- 
প্রদেশের রাজধানী ব৷ প্রধান নগর চার্লষন। . 

এই সময়ে ওয়েট ভার্জিনিয়ায় নুনের ফ্কারবার বেশ 
চলিতেছিল। আমাদের নগরের ভিতরেই এন্ং আশেগ্রাশে 
অনেকগুলি নুনের কল ছিল। এইরূপ একটাঁ কলে আমার 
মাতার স্বামী একটা চাকরী পাইয়াছিলেন। ত্বাহার নিকটেই 

তিনি একটা কামরাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কামর! 

আমাদের পুরাতন গোলামখাননার কুঠুরী অপেক্ষা খাঁরাঁপই 
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হুইবে, কোন অংশেই ভাল নয়। গোলামাবাঞ্জের কুঠুরিগুলি 

যেরূপই থাকুক না কেন, তাহার বাহিরে আসিলে নির্মল বাতাস 

যথেষ্ট পাইতাম | কিন্তু এই স্বাধীন বাসভববে ইহার অভাব 
যৎপরোনাস্তি। কামরাগুলি এত লাগালাগি এবং চারি ধারে 

এত ময়লা! জমিয়া! থাকে যে একটা প্রকাণ্ড নরকের মধ্যে আমরা” 

বাস করিতেছি মনে হইত । 

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সাদ! কাল ছুই প্রকার লোকই 

ছিল। সাদ! চামড়ার লোকেরা অবশ্য শ্বেতাঙ্গ-সন্প্রদায়ের অতি 

নিন্শ্রেণীর অন্তর্গত । তাহাদের নাঁ ছিল বিদ্যাবুদ্ধি, না ছিল 
পরিচ্ছন্নতা, না ছিল ধণ্ম-ভয়। বরং অধন্ম্, অন্বাস্থ্য, অজ্ঞতা 

এবং কুসংস্কার যেন সেই আবহাওয়ার মধ্যে অপ্রতিহতগতিতে 

বিরাজ করিত। 

পাড়ার প্রায় সকলেই মুনের কালে কাজ করিত। আমার 

বয়স অত্যন্ত অল্লই ছিল । তথাপি আমার মাতার স্বামী আমাকে 

একটা কাজে লাগাইয়া দিলেন। আমার দাদা একটা কাজে 

লাগিয়া গেল। আমাকে হী চারিট! হইতে কাজ করিতে 
হইত । 

এই নুনের কলে কাজ করিতে করিতে আমার প্রথম কেতাবী- 

শিক্ষা! লাভ হয়। মুন বস্তাবন্দি করিবার পর বস্তার গায়ে একটা 

করিয়া নম্বর বসাইবার নিয়ম ছিল।; আমার অভিভাবকের চিহ্ন 
ছিল $৮। প্রতিদিন কলের কাজ শেষ হইবার সময়ে কলের 
একজন বড় সাহেব আসিয়া আমারৎআভিভাবকের বস্তাগুলির উপর 



আমার বাল্য-জীবন ২৯ 

১৮ এই চিহ লিখিয়া যাইত । আঁমি আর কোন চিহ্ন চিনিতাম 

না। অনবরত দেখিতে দেখিতে ১৮ চিহ্টি আমার সুপরিচিত 

হইয়া গেল। 
আমার প্রথম হইতেই লেখা পড়া শিখিবার বড় সাধ ছিল। 

টুণশবেই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে জীবনে যদি আর কিছুই 

না করিতে পারি অন্ততঃ যেন কিছু বিদ্ালাভ করিয়! মরিতে 

পারি। আর কখনও যদি আমি লেখাপড়া শিখি তাহা হইলে 

অন্ততঃ সাধারণ খবরের কাগজ এবং সাদাসিধা পুস্তকাবলী পড়িয়। 

বুঝিতে পারিলেই কৃতীর্থ হইব। এখানে আসিবার পর আমার 

মাতাঁকে অনুরোধ করিয়া একখানা পুস্তক আনাইয়৷ লইলাম। 

ওয়েবৃ্টারের 'বর্ণ-পরিচয়” বই আমার হস্তগত হইল। আমি 

অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম। কোন শিক্ষকেরই 

সাহায্য পাঁই নাই। যাহা হউক, যেন তেন প্রকারেণ অক্ষরগুলি 

।চিনিয়া ফেলিলাম। আমার মাতাই আমার এই প্রাথমিক শিক্ষা- 

লাভের চেষ্টায় একমাত্র সহায় ছিলেন। তাহার পুথিগত বিদ্যা 

কিছুই ছিল না সত্য-__কিন্তু তাহার সাংসারিক জ্ঞান, গ্বস্থা বুঝিয়। 

ব্যবস্থ৷ করিবাঁর ক্ষমতা, সৎসাহস, দৃঢ় সঙ্কল্প, উন্নতিষ্ন আকাঙ্ক্ষা 

ইত্যাদি অশেষ গুণ ছিল। কাজেই আমার উচ্চ অষ্ভিলাষে তিনি 

যথেষ্টই সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তীহার নিকট উৎসাহ 
।না পাইলে আমার জীবনের গতি হয়ত অন্যরূপ হইত। 

ইতিমধ্যে একটি নিগ্রো। বালক ম্যাল্ডেনে আসিল। সে 

ওহায়োপ্রদেশের কোন বিদ্যালয়ে 'লেখাপড়া শিখিত। তাহাকে 
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পাইয়া আমার নিগ্রো৷ স্বজাতির! যেন টাদ হাতে পাহিল। তাহার 
আদর দেখে কে? প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কাক্জ-কর্ম্ম সারিয়া 
আমাদের আবালুবৃদ্ধবনিত৷ সকলে: মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া 

বসিতাম। সে একটা খবরের কাগজ পড়িরা আমাদিগকে 
শুনাইত ও বুঝাইয়! দিত। সে আমাদের পাড়ার গুরু মহা“ 
হইয়৷ পড়িল। তাহার এই সম্মাম ও ক্ষমতা দেখিয়া আমি 

সত্যসত্যই তাহাকে হিংস| করিতাম । মনে হইত তাহার সমান 

বিষ্ভার অধিকারী হইতে পারিলে আঁমি আর কিছু চাহি না । 
মশঃ আমাদের পল্লীতে নিখ্রোদের জন্য একটা পাঠশাল। 

খুলিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। মহা ধুমধাম আরপ্ত হইল। 
কৃষ্ণকায়-সমাজে একট! বিদ্যালয়ের কথা এ অঞ্চলে আর পূর্বের 

কখনও ওঠে নাই। সর্বত্রই আন্দোলন পৌছিল। প্রধান 

সমশ্যা হইল--শিক্ষক পাওয়! যাঁয় কোথায়? ওহায়োর সেই 

বালকের নামই সকলের মুখে মুখে রহিয়াছে । কিন্তু সে ষে 

নিতান্তই চ্যাংড়া। যাহা হউক, গুহাঁয়ো হইতে আর একজন 

শিক্ষিত যুবক ম্যাল্ডেন নগরে হঠাৎ আসিয়া! দেখা দ্িল। তাহার 

বয়স সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইল না। সে কিছুকাল সেনা-' 
বিভাগেও কাজ করিয়াছে । স্থৃতরাং তাহাকেই শিক্ষকপদে 
নিযুক্ত কর! হইল। ৃ 

পাঠিশালার খরচ চালাইবার জন্য নিগ্রোরা' সকলেই মাসিক 

কিছু কিছু টাদা দিতে স্বীকৃত হইর্ল। শিক্ষকের বেতন জোগান 
কঠিন। কাজেই বন্দোবস্ত হই যে, সে-প্রত্যেক পরিবারে 
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একদিন করিয়া শয়ন ভোজন করিবে । এইরূপে চাদা করিয়া 

খাওয়ানব্যবস্থা শিক্ষকের পক্ষে মন্দ নয়। কারণ যেদিন ষে 

পরিবারের পালা সেদিন তাহারা শিক্ষককে যথাসম্ভব *র্বব্য চোষ্য 

লেহা পেয়” না দিয়! থাকিতে পারে কি? আমার মনে আছে--_ 

স্বামি আমাদের পরিবারের সেই “মাষ্টারের দিন কৰে আসিবে 
ভাবিয়া সুখী হইতাম। সেই দিন ফাঁকতালে আমারও বেশ ভাল 

খাদ্যই জুটিত ! 
এই প্রণালীতে আর কোথাও বিদ্যালয় হইয়াছে কি ? আমি 

জানি না। সমস্ত জাতিটাই যেন একটা পাঠশালা-- সমস্ত 
গ্রামটাই যেন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ-_-পাড়ীর সকল লোকই যেন 

বিদ্যালয়ের ছাত্র, অভিভাবক, পরিচালক । সমগ্র জাতির পক্ষে 

বিদ্যারস্ত ও “হাতে খড়ী” হইল । এই উপায়ে আর কোন জাতি 

জগতের ইতিহাসে গড়িয়! উঠিয়াছে কি ? 
নিশ্লো-সমাজের কেহই এই শিক্ষার আন্দোলনে যোগদান 

করিতে পশ্চাৎপদ রহিল না। বুদ্ধ, বালক, মুবা সকলেই 
আগ্রহের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল । প্মরিবার পুর্বে 

যেন অব্ততঃ বাইবেল-গ্রস্থ পড়িতে পারি”_-এই আকাঙক্ষায় 

আশী বৎসরের বৃদ্ধ লোকেরাও বিদ্যালয়ে ভন্তি হষ্ঈল। কোন- 
রূপে শিক্ষক পাইলেই পাঠশালা খোল! হইত। 'দিবাবিদ্যালয়, 
নৈশবিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ পাঠশালার 

সাহায্যে নিগ্রোপললীতে বর্ণ-জ্ঞান, বানান, সরল শ্ম্-ব্যাখি)। 
ইত্যাদি প্রচারিত হইতে লাগিল। * 
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বাঁহা হউক, আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় ত গ্রাতিষ্ঠিত হইল। 
কিন্তু আমার কপাল ফিরিল না। আমি বিদ্যালয়ে ভপ্তি হইতে 

পাইলাম না । আমার অভিভাবক আমাকে নুনের কলে খাটাইয়া 
অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। বড়ই অনুতাপের বিষয় হইত যখন 

আমি কল হইতে দেখিতাম যে, আমারই সমানবয়ক্ষ নিগ্রো 

বালকের! সকালে সন্ধ্যায় স্কুলে যাও্য়! আসা করিতেছে । অবশ্য 

আশা! ছাড়িলাম না। আমি আমাপ্ সেই ওয়েব্ফ্টারের “প্রথম 
ভাগ'ই পূর্বের স্ায় পড়িতে থাকিলাম। 

পরে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়। 

লইলাম। রাত্রে যাইয়! তীহার নিকটে কিছু কিছু শিখিয়! আসিতাম। 

এই উপায়েই আমি অনেকটা শিখিয়া ফেলিলাম। আমি নৈশবিদ্যা- 
লয়ের উপকারিতা নিজ জীবনে যেক্প উপলব্ধি করিয়াছি আর কেহ 

তাহ। বোধ হয় করেন নাই । এইজন্ব আমি মাজকাল নৈশবিদ্যালয়- 
প্রতিষ্ঠার এত পক্ষপাতী । এই স্রভিজ্ঞতার সাঁহসেই জাঁমি পরে 
হ্াম্পটনে এবং টান্ষেজীতে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি। 

কিন্ত কেবলমাত্র নৈশবিদ্যালফ্লের শিক্ষা পাইয়াই আমি কোন 

মতে স্থির থাকিতে পারিলাম ন|। 'আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম-_. 
দিষাভাগের বিদ্যালয়ে ভণ্তি হইবই হইব। কান্নাকাটি করিতে 

করিতে অভিভাবকের অনুমতি পাইলাম । স্থির হইল যে, আমি 

খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই নষ্ন্ট! পর্যন্ত কলে কাজ করিব। 
পরে বিদ্যালয়ে যাইব এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পরেই আরও ছুই 
ঘণ্টা কলে কাজ করিব। ৯; 
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আমি হাপ ছাড়িয়া! বাঁচিলাম। কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। 

পাঠশাল! নয়টার সময়েই বসে--অথচ আমার বাঁড়ী হইতে ইহার 

দূরত্ব ও কম নয়। কাঁজেই নয়টা পর্যন্ত কলে কাজ করিয়া স্কুলে 
পৌছিতে রোজই আমার দেরী হইতে লাগিল। এ অস্থবিধা 
এড়।ইবার জন্য আমি একটা ফিকির করিলাম । আপনারা আমার 

দুক্টামী দেখিয়। চটিবেন। কিন্ত্ব কি করিব ? সত্য কথা বলিতেছি। 

আমাকে বাধ্য হইয়াই অমত্যের পথ ধরিতে হইয়াছিল। কলের 

আঁফিসে একট! ঘড়ি ছিল । সেই ঘড়ি দেখিয়া সকলে কাজ-কন্মের 

সময় ঠিক করিত । আঁমি রোজ সকালে যাইয়া সেই ঘড়ির কাট। 

সরাইয়! দ্িতান। ঠিক ৮॥০ সময়ে ৯ট। বাঁজিয়া যাইত । আমি 

কল ছাড়িয়! যখ! সময়ে পাঠশালার পৌছিতাম। পরে বড় সাহেব 

ব্যাপার বুঝিয়া আফিস-ঘরে চাবি লাগ।ইয়। দ্িলেন। আমি আর 

ঘড়ির কাঁটা সরাইতে পারিতাম ন]। | 
পঠশালায় ত ভগ্তি হইলাম । হইয়াই বিপদ। সকল 

ছাত্রের মাথায়ই একট। করির়। টুপি। কিন্তু আমার. মাথায় কোন 
আবরণই ছিল না। মাথায় টুপি দিবার প্রয়োজন এসছে কি ন। 
তাহা অবশ্য আমি পুর্বেব কখনও চিন্ত। করিতেই$পারি নাই। 
পাঠশালার যাইবামাত্রই আমার অভাব বুঝিতে পারলাম । তগ্রন 
আমাদের অঞ্চলে নৃতন ফ্যাশনের এক টুপি উঠিয়াছে । ছেলে 

বুড়ো সকলেই সেই টুপি ব্যবহার করে। আমার মাতার অত 
প$স। নাই। তিনি ছুই টুকর! কাপড় দিয়া ঘরেই একটা টুপি 

শেলাই করিয়া দিলেন। আমি টুপি মাথায় দিলাম ! 
৩ 
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আমি এই ঘটনায় একটা বড় শিক্ষা পাইয়ান্ছিলাম। তাহা 
আমি চিরজীবন কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিযছি। আমার 
মাতা কখনও লোক-দেখান বাবুগিরি বা সামাঁজকতা অথবা 
লৌকিকতার ধার ধারিতেন না |: সর্বদাই নিজের আর্থিক 

অবস্থানুসারে তিনি গৃহস্থালী চাঞ্জাইতেন। অন্যান্য অনেকু 
নিগ্রোকে দ্েখিয়াছি_-যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না-_কিন্তু নূতন 
ফ্যাশনের টুপি মাথায় দিয়! বেড়াইতে না পাঁরিলে ঘুম হয় না! 
এজন্য তাহারা খণগ্রস্ত পর্যন্ত হইয়া থাকে। মামার মাতার 

সগসাহস দেখিয়া! মোহিত হইয়াছিলাম। তিনি ধার করিয়া 
বাবুগিরি ও ফ্যাশনের দাস হইল্লেন না। তত্কালীন নিগ্রো- 
সমাজের পক্ষে এরূপ চরিত্রবন্তা নিতান্তই বিরল। আজ অতীতের 

ঘটনাবলী ম্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে আমার সমপাগীদের 
ভিতর যাহার! বাবুগিরি ও বিলাসের নূতন নূতন অনুষ্টানগুলি 
ব্যবহার করিত তাহার! পরে অনাহারে দুঃখে দারিদ্র্যে জীবন 

কাটাইয়াছে। 

পাঠশালায় ভঙ্ি হইবার সময়ে আমাকে আর একটা বিপদ 
উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এতঞ্রিন আমাকে লোকে 'বুকার', 

বলিয়া ডাকিত। তাহাই আমার নাম জানিতান। স্কুলে যাইবা- 

মাত্রই নাম লইয়া মহ! গোলযোগে পড়িলাম। প্রত্যেক ছাত্রেরই 

দুইটা শব্দে নাম ডাকা হইতেছে । : কাহারও বা! তিন শব্দে নাম 

সম্পূর্ণ। আমার মাগা ঘুরিতে লাঁগিল। শিক্ষক মহাশয় যখন 
আমার নাম খাতায় তুলিবেন তযনঁকি বলিব ? ভাবিতে ভাবিতে 
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একটা ঠিক করিয়া লইলাম। যেই শিক্ষক আমার গোটানাম 
শুনিতে চাহিলেন, আমি গম্ভীরম্বরে বলিয়৷ দিলাম “বুকার 
ওয়াশিংটন” যেন চিরদিন আমাকে লোকে এই নামেই জানে । 

পরে শুনিয়াছি, আমার মাতা আমাকে 'বুকার ট্যালিয়াফারো” ন।ম 
দিয়াছিলেন। কিন্ত ট্যালিয়াফারো” শব্দ কোন কারণে আমার 

মনে ছিল না । যখন ইহ! জানিলাম তখন হইতে আমি তিন 

তিনট! শব্দের নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। সুতরাং আজ 

মামি বুকার ট্যালিয়াফারো৷ 'ওয়াঁশিংটন। 

আনেক সময়ে আমি নিজকে কোন বড় লোকের সন্থানরূপে 

কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেন আমার পূর্ববপুরুষেরা ধনী- 
সচ্চরিত্র, স্থুপপ্ডিত ইত্যাদি ছিলেন। যেন উন্তরাধিকারের সুত্রে 
আমি বংশ-গৌরব, সামাজিক কীন্তি, জমিদারী ইত্যাদির গধিকারী 

হইয়া জন্মিয়াছি। যেন আমি একটি বনিয়াদি ঘরের সন্তান 
কিন্ত এইরূপ কল্পনায় আমি বিশেষ সুখী হইতাম না। আমি 

বুঝি, পূর্বপুরুষের গৌরবের দোহাই দিয়া যদি আমি বড় হইতে 
বাই তাহা হইলে আমার নিজের কৃতিত্ব কি হইল? পরের ঘাড়ে 

চড়িলে সকলকেই বড় দেখায় । নিজ ব্যক্তিগত টরিত্রের প্রভাৰ 
তাহাতে কিছু বুঝ! যায় কি ? তাহ! ছাড়া উন্নতির পথে একট! বড় 

অস্থৃবিধ। বৌধ হয় আসিয়! জুটে । সকল বিষয়ে পষ্ঠরর উপর নির্ভর 
করিবার প্রবৃন্তি জন্মে,পরের ধনে পোদ্দারি করিতে ইচ্ছা হয়। নিজে 
খাটিয়। নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করিতে সুযোগ বেশী প্লাওয়! 

যায় না। নিজের দায়িত্বজ্জন এবং কর্তব্যবোধও কমিতে থাকে । 
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এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। নিগ্রোদের 
পুর্ববগৌরব কিছুই নাই। অতীত ইতিহাসের নজির আনিয়া! 
তাহাদের কীন্তিকলাপ প্রচার করিবার কোন উপায় মাই। এমন 

কি তাহাদের অতীত নাই বলিলেই, চলে-্-যাহা আছে তাহা 

অন্ধকারময়, হয়ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয় । কিন্তু তাহ! বলিয়া আপনারা, 

তাহাকে অবশ্ন্া করিতে পারেন না--তাহাদের বন্রমান কাধ্য- 

কলাপ বিচার করিতে যাইয়! নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন না। 
তাহারা জাতীয় জীবন আরম্ভ করিতেছে মাত্র, সমগ্র নিখ্রোজাতির 
এখন শৈশব অবস্থ৷ । কাঁজেই তাহান্ুৰর বিদ্ব অনেক, অন্তুবিধা 
অনেক, অকৃতকাধ্যতার কারণ অনেক। আপনারা বনুদিন 

হইতে জাঁবন আরম্ভ করিয়ছেন, আপনার! প্রারস্তিক যুগের 

নৈরাশ্য, অকৃতকাবধ্যত। ইত্যাদি অতিক্রম করিয়। সফলতার পথে 

অনেকট। অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখন “হাতে খড়ী'র 

অবস্থা । আপনাদের আজকালকার .কাজ-কন্মন দেখিবার পূর্বের 
সকলে ধরিয়া রাখে যে আপনারা. কৃতকার্য হইবেন। কিন্তু 

আমর! কাজ আরম্ভ করিলে লোকেক্ ভাবিয়। থাকে ঘষে আমাদের 

অকৃতকান্যতাই সুনিশ্চিত । আমাও্দর সফলত। হাতের পাঁচ 

স্বরূপ্র। কারণ আর কিছুই ন|-_পুরথিবীর কর্মক্ষেত্রে আপনারা 
প্রবীণ, আমর! নবীন, আপন।দের. এখন জীবন-মধ্যান্ের যুগ 

চলিতেছে, আমাদের জা।বন-প্রভাতও বোদ হয় আরব হয় নাই। 
স্থতরাং অতীত ইতিহ!সের সুবিধাও আছে। পুর্বপুরুষগণের 

চরিত্র-সন্বল বর্তমান কালে ব্যক্তির $ও জাতির মুলধন স্বরূপ কার্ধ্য 
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করে। অতীতের স্থতি মানুষকে বর্তমানে কর্তব্য দেখাইয়! দেয়, 

ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব শিখাইয়৷ দেয়। আর বাপ দাদার দোহাই 

অত্যধিক না দিলেই আত্মসম্মান-বোধ বজায় থাকে । পূর্বনকীন্তি 
খানিকট। মনে রাখিয়। চলিলেই বিশেষ উপকার পাওয়া বায়। 

আজকাল আপনার! কথায় কথায় শ্বেতাঙ্গ বালকব!লিকা এবং 

নিগ্রে। বালকবালিকার চরিত্র তুলনা! করিয়! আমাদিগকে অবনত 

সপ্রমাণ করিয়। থাকেন। আমর! অনেক বিষয়ে যে হীন সে 

বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার আপনার! কল্পনা করিয়া 

দেখিবেন যে আপনাদের কোন পিতামহ মাতামহ ইত্যাদি ছিল 

না, আপনাদের বংশকথ| নাই, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু- 

বান্ধব, বাস্তুভিট! ইত্যাদি কিছুই নাই । তাহা হইলে আমাদের 

নৈতিক চরিত্রের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। 
যাহাদদের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাদ্দের কি চরিত্র 

গঠিত হইতে পারে ? যাহাদের পারিবারিক বন্ধন কিছু নাই, 

তাহীর! কি চক্ষুলজ্জার ভয় করে ?$ তাহাদের সম্বাজই যে নাই। 

যাহারা পূর্বপুরুষদের কথা ভাবিতে শিখে নাই, ঝাঁহারা বর্তমানে 
রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করে না, যাহাদের মাম! খুড়ী দিদি শ্বশুর 
ইত্যাদি সম্পর্কবিশিষ্ট গুরুজন নাই, যাহাদের সন্তীনসন্ততির জন্য 
মায়৷ বিকশিত হইতে পারে না, তাহারা কি মানুষের ধন্ম, মানুষের 
বিবেক, মানুষের সদসদ্চ্ান, ইত্যাদি অর্জন ফ্করিতে পারে ? 

নিশ্রোজাতির এই অবস্থ।। সমাজের ব। আত্মীয়গণের মুখ চাহিয়া 
তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না। কাহারও গৌরব নষ্ট 
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হইয়া গেলে সমাজে পরিবারের কলঙ্ক রটিবে, সে তয় তাহাদের 
নাই। নিজে কোন কীণ্ডতির কর্ম করিয়া গেলে পরিৰারের দশজন 
এবং ভবিষ্যৎ বংশাধরেরা তাহা লইয়া গৌরব করিবে--কোন 

নি্রোই এইরূপ ভাবিতে শিখে না। 
আমার কথা বলিলেই সকলে বিষয়টা বুঝিতে পারিবেন ।, 

আমার মাতামহী কে ছিলেন কখনও জানি না। আমি শুনিয়াছি 
আমার মাম! মামী, পিসা পিসী, কাক! কাকী এবং মাস্তুত 
পিসভুত খুড়তৃত ভাইবোন ইত্যাদি আছেন। কিন্ত তাহার! কে 
কোথায় কি করিতেছেন কিছুই জানি না। আমাদের নিগ্রে!- 
ক্তাতির সকলেরই পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এইরূপ । 
কিন্তু শেতকায়দিগের কথা সম্পূর্ণ স্রতন্ত্র। প্রতিপদবিক্ষেপেই 
তাহাদিগকে পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইঠ্ে হয়। তাহার! যদ্দি একট। 

অন্যায় কার্ধ্য করিয়া ফেলে, তাহা হুইলে তাহার চৌদ্দপুরুষের 
মুখে চুণ-কালি পড়িবে । এই জ্ঞান তাহাদের সর্বদা! থাকে। 
কাজেই প্রলোভন, অসংযম ইত্যাদি. তাহার। সহজে কাটাইয়! 

উঠিতে পারে। যখনই কোন শ্বেতকাঁয ব্যক্তি কর্ম আরম্ত করে, 

তখনই তাহার মনে বিরাজ করিতে খাঁকে যে, তাহার পুর্নবপুরু- 

যেরা নান! সংকশ্ম করিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, স্থতরাং সেও যে 

সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ত স্থনিশ্চিত। পূর্বপুরুষদের কৃতকাধ্যতা 

বর্তমান প্রয়াসের একট! মন্ত সহায় ।, 

আমার অভিভাবক বেশী দ্দিন ক্কামাকে পাঠশালায় যাইতে 
দিলেন না। কিছুকাল পরেই আদার নাম কাটা হইয়া গেল। 



আমার বাল্য-জীবন ৩৯ 

তখন হইতে আমি আবার সেই নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই 

জীবনের সম্বল করিলাম । আমার বাল্য-জীবনের সকল শিক্ষাই 
আমি নৈশ-বিদ্ভালয়ে লাভ করিয়াছি-_-এ কথা বলিলে কোন 

আতুযুক্তি হইবে না। দিবাভাগে আমি লিখিবার পড়িবার অবসর 

কিছুমাত্র পাই নাই বলিলেই চলে। 
নেক সময়ে কার্ধ্য শেষ করিয়। নৈশশিক্ষার চেষ্টায় রত 

হইয়া দেখিতাম--শিক্ষক নাই। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে 

আমাকে খুব ভুগিতে হইয়াছে। অনেক শিক্ষক এমন জুটিয়াছেন 
ধাহাদের বিদ্যা প্রায় আমারই সমান! বহুকাল এরূপও 

কাটিয়াছে যখন রাত্রিকালে শিক্ষালাভের জন্য ৫।৬ মাইল দুরে 
হাটিয়৷ যাইতাম। আমার বাল্যজীবনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ছিল-_যেমন 
করিয়াই হউক আমি শিক্ষালাভ করিব । এই জন্য নৈরাশ্য 

আমাকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে নাই। 

ওয়ে্ট-ভার্জিনিয়ায় বসতি করিবায় সময়ে আমার মাত। একটি 

পিতৃনাতৃহীন অনাথ শিশুকে পোত্পুন্র গ্রহণ করিলেন। “নিজে 

শুতে ঠাই পায় না-_শঙ্করাকে ডাকে !” আমাদের আধিক অবস্থা! 
শোচনীয়-_অথচ একজন নূতন লোক পরিবারে প্রবেশ করিল।, 
আমরা তাহাকে ভাইএর ন্যায় গ্রহণ করিলাম । তাহার নাম 

দিলাম জেম্স্ বি ওয়াশিংটন । 

নুনের কলের কাজ ছাড়িয়া! একটা কয়লার খনিতে কাজে 

নিযুক্ত হইলাম। এই খনি হইতে কলের কয়ল। জোগান হইত। 
কয়লার খনিতে কাজ করিলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়। যীয়। 
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পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নত৷ কাহাকে বলে তাহ! জান! যা না। সমস্ত 

দিন খাটিতে খাটিতে শরীরে এত ময়লা আসিয়। ছ্মে যে তাহা 
আর উঠে না। এইজন্য আমি এই কাজে বিশেষ নারাজ ছিলাম । 

তাহার উপর, খনির মুখ হইতে কয়লার স্তর পর্যান্ত এক মাইল 

দ্ূর। সেই রাস্তায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে, 
তবে কয়লার সাক্ষাৎ পাঁওয়। যায় । সেই খানে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

কয়লার কামরা বা পাড়া । সেইগুৰ্িকে অন্ধকারের মধ্যে চিনিয়। 
বাহির করা বড় সোজা কথা নয়। সেখানকার উত্তর-দক্ষিণ 

পূর্ব-পশ্চিম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম ন|। কয়লার 
কামরাগুলিও আমি কোন দিনই খুঁজিয়া লইতে পারি নাই। 

অধিকন্ত হঠা যদ্দি লটনের আলো! নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে 
“ছিদ্রেঘনর্থা বহুলীভবন্তি” হইত । এদিক ওদিক অন্ধের ন্যায় 

ঘুরিয়া বেড়াইতাম-_দৈবাৎ অন্য কোন কুলীর দেখা পাঁইয়। পথ 
বাছিয়া লইতাম। স্ত্যুভয়ও কম ছিল না । খনির ভিতর ছুর্দৈৰ 
প্রায়ই ঘটিত । কোন সময়ে একচাপ ক্ষয়লা ধসিয়া পড়িয়া অসংখ্য 

লোকের মৃত্যুর কারণ হইত। কখনও বা বারুদ যথাসময়ের 

পুর্বে ফাঁটিত। তাহাতে অসতর্ক কুলীরা! মার! যাইত। 
ছেলেবেলায় যখন আমি নুনেরর কলে অথব!| কয়লার খাদে 

কাজ করিতাম, তখন আমি শ্বেতাঙ্গ বালকদের মনের অবস্থা 

এবং হৃদয়ের আকাগক্ষা কল্পনা করিবে চেষ্টা করিতাম । যৌবন- 
কালে অনেকবার শ্বেতাঙ্গ যুবকদের 'ন্তরের চিন্তারাশি অনুমান 

করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিত্ম তাহাদের উচ্চ অভিলাষকে 

৫ 
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বাধা দিবার কিছুই নাই-_সংসারের সকল পদার্থ ই তাহাদিগকে 

বড় বড় কম্মের দিকে উৎসাহিত করিতেছে । ভাবিতাম তাহারা 

অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিবার 

স্থযোগ পায়। কোন বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব, পঙ্গুত্ব, নীচহ্ন তাহাদিগের 

চিন্তা ও কর্ম্মরাশিকে স্পর্শ করিতে পারে না। বড় বড় কারবার 

লইয়াই তাহার! ব্যাপূত। তাহারা চেষ্টা করিলে যুক্তরাজ্যের 
সভাপতি হইতে পারিতেছে-_বড় বড় অনুষ্ঠানের প্রবর্তক 
হইতেছে-_বিশাল কম্মকেন্দরের পরিচালক হইতেছে। তাহার! 

ধর্ম মন্দিরের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, দেশশাসকের 

মধ্যাদা পাইতে পারে। কেহই তাহাদিগের উদ্ভম আকাঙ্ক্ষা! 

ও আশার সম্মুখে একটা সীমা-রেখা টানিয়৷ দিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়। 
দিতে পারে না। আমি ভাবিতাম যদি আমার এই সকল 

স্থযোগ থাকিত তাহা হইলে আমি সামান্য পল্লীর নগণ্য কুটিরে 

জন্মিয়াও ক্রমে ক্রমে সহরের নেতা, জেলার কর্তা, প্রদেশের 

নায়ক, সাআ্াজ্যের শাসনকর্তীর পদে উন্নীত হইন্তাম। হায় 

আমি নিগ্রো--এই কল্পনা! আমার পক্ষে টির প্রলাপ, 

৬৭ মরীচিকা । 
ও সব বাল্যজীবন ও যৌবনের মনোভাব। আজ কিল 

সত্য বলিতেছি--আমার ওরূপ কল্পনা বা আকাঙকা হয় না। 

আমি শ্বেতাঙ্গ মানবের সঙ্গে ঠিক এরূপ তুলনা করিয়া নিজের 

অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি না। আমি শ্বেতাঙ্গ মানবের স্থয্বেগ 

সুবিধা সাহাধ্যগুলি আদৌ হিংসা কূরি না। আজ প্রৌঢ় অবস্থায় 
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আমি অতীতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 'বুঝিতেছি, মান, 
মরয্যাদা, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের সত্য মাপকাঠি নয়। 
কোন লোক জ্ব্গতে বিখ্যাত হইলেই সে কৃতকাধ্যত৷ লাভ 

করিল, আমি তাহ স্বীকার করি না, অথবা তাহার সাধন! সিদ্ধি 

প্রাপ্ত হইল-আমি এরূপ ভাবি না। আমি সফলতা ত্য 
প্রণালীতে মাপিতে শিখিয়াছি। আমি কৃতকাধ্যতার মূল্যস্বরূপ 
সাংসারিক যশোলাভ দেখিতে চাহি না। আমার মতে সেই 

ব্যক্তিই যথার্থ সফল যে অসংখ্য বাঁধা-বিপন্তি, বিদ্র-ছুর্দেবের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে । কার্ধ্য উদ্ধার করিতে যাইয়া কোন 

বাক্তি যদি বিফল হয় তাঁহাতে আমি ছুঃখিত হই না। তাহার 

প্রয়াস, তাহার সাধনা, তাহার দৃঢ়, তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদির 
পরিচয় পাইলেই আমি তাহাকে কৃতকাঁধ্য, সফল ও সার্থকতাপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি বলিব। হয়ত সে জগতে যশন্ী হইল না-_হয়ত তাহার 

নাম স্ববত্র প্রচারিত হইল না--হয়ত ভবিষ্যসমাজে তাহার 

কোন স্মৃতি থাকিবে না। তগাপি সে কৃতকাধ্য, কারণ সে 

ছুঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়াছ্ছে, দারিদ্র্যের বোঝ মাথায় 

বহিয়াছে- _নৈরাশ্যের ভীতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় করিয়। 
কঠোর কর্দ্দক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াঁজে। 

ইহাই আমার মতে মনুষ্যস্থের কষ্রিপাথর-স্দফলতার মাপ- 
কাঠি। এই দিক হইতে বিচার করিয়। দেখি নিগ্রোজ্জাতির মধ্যে 
জন্মিয়৷ আমার উপকারই হইয়াছে। আমি প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম 

দেখিয়াছি-্যথার্থ জীবনের তান্ব।দ পাইয়াছি। নিগ্রোজীঝনের 
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৷ আবৃ-হা ওয়! ছুহখ-দারিদ্রযপুর্ণঃ নিগ্রোর পক্ষে বিশ্বশক্তি একটা 

প্রকাণ্ড সয়তান, নিগ্রোর সংসার হতাশ্বাসের লীলানিকেতন। 

আমি বলি মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে, প্রকৃত জীবন গঠনের পক্ষে 

এই অবস্থাই তি হিতকর । কারণ, কষ্টই মানুষের পরীক্ষক, 

কষ্টই মানুষের বিচারক । 

এই কষ্টের জগতে যাহাকে বাস করিতে হয় 'তাহারই 
সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেই যথার্থ মানুষ হওয়। যায়। তাই বলিতেছিলাম, আমি 
'শ্বেতাঙ্গকে আজকাল হিংসা করি না-_নিগ্রো-জীবনই আমার 
শ্রেয়ঃ। 

শ্বেতাজের কাঁধ্য উচ্চ অঙ্গের না হইলেও তাহার দোষ বেশী 

লোক ধরে না। কিন্তু নিগ্রোর কম্মে যদি সামান্যমাত্র ক্রটিও 

থাকে তবে তাহার জন্যই সমস্ত পচিয়া যায়। কাজেই নিগ্রো 

সর্বদা অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য । খুব ভাল 

করিয়া না খাঁটিলে তাহার কাজ বাজারে মনোনীত হইবে না। 
ইহা কি তাহার উন্নতির পক্ষে কম স্থযোগ ? কিন্ত শ্েতাঙ্গের 

“সাত খুন মাপ ।” ফলতঃ তাহার তত বেশী পক্মিশ্রমী এবং 
সহিষুণ না হইলেও চলে । | - 

আমি নিঞ্োই থাকিতে চাই। ছুঃখের সংসারই আমার 
শিক্ষালয় থাকুক--জগতের সর্ববাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার 

জীবনের ব্রত হউক । 

আজকাল নিগ্রোজাতির অনেকেই রাত্ৰীয় অধিকারের দাবী 
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করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় কাহারা ব্যক্তিগত 
যোগ্যতা বাড়াইবাঁর চেষ্টা করে না। কেবলমাত্র শ্বেতা দিগের 
সঙ্গে আড়া-আড়ি করিয়া তাহাদের সমান হইত চায়! আমি 
তাহাদিগকে বলি “ভাই নিখ্রো, তুমি সাঁদা কাল চামড়ার প্রাভেদ 
মনে রাখিও না। নিজ কর্তব্বোধে কর্তব্য করিয়া! যাও। 

বদি শক্তি অর্ভন করিতে পার ভোমাকে কেহই অস্বীকার করিয়া! 
থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই 

আছে। গুণ কখনই চাপ! থাঁকিবে না। তাহার সম্মান হইবেই 

হইবে। তোমরা আজ নির্যাতিত পদদলিত, কিন্ত্বী ভগবানের 

এই সনাতন ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন কর। দেখিবে, যথাকালে 

তোমার শক্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ।৮ 



ক্ভ্ভীল্ম জবান, 
-_পিকি8৩৩- 
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কয়লার খাদে কাজ করিতেছি, এমন সময়ে একদিন দুইজন 

কুলীর কথাবার্তা শুনিতে পাইলাম। ইঙ্গিতে বুঝিলাম ভাভ্ভিনিয় 

প্রদেশের কোন স্থানে একটা বড় রকমের নিগ্রোবিদ্যালয় আছে! 

আমার নিজের পল্লীর পাঠশাল! অপেক্ষা বড় স্কুল-কলেজের কথ 

ইহার পুর্বেব আর শুনি নাই। 

আমার আগ্রহ বাড়িল। খনির অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি 

হামাগুড়ি দিয়। লোক দুইটির নিকটবন্তী হইলাম। তাহারা বলাবলি 

্রিতেছে যে, ভাজ্জিনিয়ার এ বিদ্যালয়টি নিঞ্জোদ্ধের জাতীয় 

বিদ্যালয়। নিগ্রো ছাড়া আর কেহ এ বিদ্যালয়ে স্বপ্তি হইতে 
পায় না। গরিৰ নিঞ্রো-সনস্তানদের জন্য বিশেষ হুবধাও আছে। 

যাহারা বাপ-মার নিকট হইতে টাকা পয়সা আনিতে অসমর্থ, 
তাহারাও লেখাপড়া শিখিবার স্থুযোগ পাঁয়। এক্লিপ নিধন 

ছাত্রেরা খাটিয়। পর়সা রোঁজগার করে। পরিশ্রম করিতে পারিলে 

যে কোন বালকই যথেষ্ট উপাঞ্জন করিয়া নিজের ভরণ-পোষণের 

খরচ নিজেই জোগাইতে পারে ।, বিদ্যালয়ের কর্তীরা এজন্য 

পা এরি 
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একটা নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আহ! ছাড়া তাহার! 
সকল ছাত্রকে অন্যান্য বিষয় শিখাইবার সঙ্গে লক্গেই ছুটা একটা 
কৃষি-শিল্পকন্ধর বা ব্যবসায়ও শিখাইয়া থাকেন।: এই স্থযোগেও 
ছাত্রের নিজের খরচ নিজেই চালাইয়৷ লয়। অধিকন্তু ভবিস্তাতের 
জন্যও তাহাদের অন্ন-সংস্থানের উপায় জানা হইয়। থাকে । , 

এই বিদ্যালয়ের নাম “শিক্ষক ও শিল্পবিদ্যালয়”। ভাঙ্জি- 

নিয়ার হ্যাম্পটন নগরে ইহ অবস্থিত । 

আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম আমি এ পাঠশালায় ভঙ্তি 
হইব। আমার পক্ষে উহ! অপেক্ষ। স্থবিধার স্থান আর কি হইতে 

পারে? নিজে খরচ চালাইয়া লইব। সুতরাং অভিভাবকের 

আপত্তি থাকিবে কেন ? 

আমি হ্যাম্পটনের নাম জপিতে লাগিলম। হ্যাম্পটন 

কোথায়, আমার ম্যালডেন হইতে কোন্ দিকে ব৷ কতদুর আমি 

কিছুই জানি না । দিবারাত্রি শুধু সেই বিদ্যালয়ের ধ্যান করিতে 

লাগিলাম। আমার মনে আর কোন চিন্তা আসিল না৷ । 

কয়লার খনিতে আরও কিছুকাল কাজ করিলাম । এই সময়ে 

একটা নূতন চাকরীর সন্ধান পাইলাম। আমাদের এই খনি 
এবং নুনের কল একজনেরই সম্পত্তি ছিল, তাহার নাম জেনাবেল 

লুইস্ রাফনার। রাফ. নার-পত্বী বড় কড়া মেজাজের মনিব 

ছিলেন। তাহার চাকর কেহই টিকিত না। ছুই তিন সপ্তাহের 
মধ্যেই সকলে পলাইয়! আসিত 1. দেখিলাম কয়লার খনিতে কাজ 

করা৷ অপেক্ষা একটা পরিবারের: চাকর হওয়! শতগুণে ভাল। 
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আমি চেষ্টা করিয়া ১৫২ টাক। মাসিক বেতনে রাফ নার-পত্থীর 

ভৃত্য নিযুক্ত হইলাম । 
রাফ্নার-পত্তীর নিকটে যাইতে প্রথম প্রথম আমার বড় তয় 

হইত, আমি কাঁপিতে থাকিতাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মনিবের 

'রাশ' বুঝিয়৷ লইলাম। তাহার বাপের বাড়ী ছিল যুক্তরাজ্যের 
্বববিখ্যাত বিভাগ নিউইংলগু প্রদেশে । সে অঞ্চলের লৌক- 
দ্িগকে “ইয়ার্কি” বলে। ইয়ার্কিরা আমেরিকার কিছু “চালে” 
চলেন। তাহাদের দেখিয়৷ শুনিয়াই যুক্তরাজ্যের ন্যাগ্য 

বিভাগের লোকেরা কায়দা-কানুন, চাল-ফ্য।শন ইত্যাদি শিখিয়! 

থাকেন। কাজেই ইহাদের মন জোগাইয়া কাজ করা যে-সে 
চাকরের সাধ্য নয়। রাফনার-পত্বী সকল বিষয়ে পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা ভাল বাঁসিতেন। সমর-নিষ্ঠাও তাহার একট। বড় 
গুণ ছিল, তাহার লোকজনের মধ্যে এই গুণের অভাব দেখিলে 

তিনি চটিয়! বাইতেন। বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, থাঁলাবাটী সবই 

ঝাঁড়া-পুছা ফিটফাট চাই। তাহার নিকট পান হইতে ঢু" 
খসিবার জো নাই । অধিকন্ত কুড়েমি এবং ফাঁকি দিবার প্রবুত্তিও 

তিনি দেখিতে পারিতেন না। কাজেই নিয়মিতরূপে যখনকার 
যাহা কর্তব্য ঠিক তাহা করিলে দাসদাসীরা তীহার আদর পাইত। _ 

তাহার নিকট আমি প্রায় দেড় বৎসর চাকরী. করিলাম। 
এই মনিবের পরিবারে থাকিয়া আমার খুব উপকার. হইয়াছে। 

এখানে যেরূপ শিক্ষা! পাইয়াছি, তাহা অন্থান্তা স্থানের শিক্ষা 

অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। এখানে চাকরী করিতে 
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করিতেই অনেক দিকে আমার চরিত্র গঠিত ব্বুইয়াছে। আমি 

আজকাল পল্লী বা সহরের কোনস্থানে ময়লা জমা দেখিলে 
তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া ফেলি। ঘরের কোন 

কোণে ছেঁড়া কাগজ বা ন্যাক্ড়। থাকিলে তাহ্থা আমার নিকট 
বিষবশড বোধ হয়। ঘরের বা বাড়ীর বেড়া নড়িয়া ব1 ভাঙ্গিয়। 
গেলে তাহা মেরামত করিবার জষ্য এক মুহুর্তও বিলম্ব করি ন। 
কাপড় জাম ইত্যাদি পরিষ্কার কষ্পিতে আমি সর্ন্ঘদাই মনোযোগী । 
এই সকল সব্গুণ আমি রাফনার?পত্ীর নিকট চাকরী করিয়াই 
লাভ করিয়াছি। সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা-জ্কীন, স্থাস্থ্যরক্ষা'র 
নিয়মপালন, এবং যখনকার ঘা ঠিক তখন তাহা কর! এবং নান 
সদভ্যাস এই পরিবারেই অভিজত হইয়াছে । এই চাকরীই 
আমার কিয়গকাঁলের জন্য শিক্ষালয়, শিক্ষাদাতা এবং গ্রন্থপাঠ- 

স্বরূপ ছিল এরূপ বলিলে অন্যায় হইবে কি? 

রাফনার-পত়ী আমার কাঁজ-কন্্ দেখিয়া আমায় ভাল 

বাদিতে লাগিলেন । এমন কি, দ্িবাঁভাগের বিদ্যালয়ে যাইবার 

স্যোগও আমি পাইলাম । এভদিন কেবল নৈশবিদ্যালয়েই 

পড়িতেছিলাম। রাফ নার-পত্তীর ক্রুপায় এক ঘণ্ট। করিয়া দিনের 
.স্কুলেও যাইতে থাকিলাম। তিনি আমার রাত্রের পড়ায়ও যথেষ্ট 

উত্সাহ দিতেন। আহার বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই আমি 

একটা কেরোসিনের বাক্স আনিয়া নিক্গ হাতে আল্মারী তৈয়ারী 
কর্রিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ছুই তিনটা থাক করিয়। লইলাম 
এবং এখান ওখান হইতে কৃতক্গুলি খাত৷ পত্র, পুথি-পুস্তক 
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গ্রহ করিয়া তাহাতে সাজাইয়া৷ রাঁখিলাম। উহাই আমার 

প্রথম লাইব্রেরী বা এগ্রন্থশালা 1 

ক্তরাং রাফ নার-পরিবারে আমার দিন শ্লুখেই কাটিতে 

লাগিল। আমি কিন্ত হ্াম্পটনকে ভুলি নাই। আমার মাত! 

অতৃদূুরে কোন্ অজান! স্থানে যাইব শুনিয়৷ ভাবিয়া! আকুল 

হইলেন । শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। হাতে এক 

পয়সাও নাই। এত দিন আমি ও আমার দাদা যাহা কিছু 

রোজগার করিয়াছি, সবই গৃহস্থালীতে খরচ হইয়! গিয়াছে--এবং 
আমার অভিভাবক উড়াইয়াছেন। যাহা হউক, কোন উপায়ে 

যাইবই যাইব । 

ভগবান্ সহায় হইলেন। দেখিলাম আমার পল্লীর নিশোর! 

এই সংবাদে সকলেই আন্তরিক স্খী। তাহার আমাকে 

আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন “নিখ্রোজাতির মুখ উজ্জ্বল কর।” 

তাহার্দের আনন্দের বিশেষ কারণ ছিল। তাহাদের চির জীবন 

গোলামীতে কাটিয়াছে। কখন স্তদদিন আসিবে ইহা তীহাঁর 
স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই । অথচ কেহ বৃদ্ধ বয়সে কেহ বা 

প্রবীণ বয়সে একে একে নবধযুগের নূতন নূতন লক্ষণগুলি দেখিতে 

পাইলেন। তীহার স্বাধীনত| পাইয়াছেন--তীহাঙ্গের গ্রামে” 

একট! জাতীয় বিদ্যালয় পধ্যস্ত খোলা হইয়াছে । কেবল তাহাই 

নহে, আজ তাহাদের এক সন্তান ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা 

মহাবিদ্যালয়ে লেখা পড় শিখিতে চলিল। আজ গ্রামের এক 

শিশু পরিবারের স্মেহ হইতে দুরে থাকিয়া একট! উচ্চশ্রেণীর 
৪ 
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পাঠশালায় বিদ্যার্জন করিতে প্রয়াসী। তীহাঁদের পক্ষে ইহা 
একটা সত্যযুগ বৈকি? কাজেই কেহ আমাবঝে একট৷ রুমাল, 

কেহ বা একটা বল পয়সা, ইত্যাদি উপহার দিটেত লাগিলেন । 

আমি যাত্রা করিলাম। মাতাকে অত্যন্ত অস্থস্থ ও রুগ্ন 

অবস্থায় দেখিয়াই যাইতে হইল । . সঙ্গে একটা থলে । তাড়ার 

মধ্যে কাপড় চোপড় ভরিয়া লইলাঁম। তখন ওয়েষ্ট ভাজ্জিনিয়া 

হইতে ভাজ্জিনিয়ায় যাইবার রাস্তার খানিকটা রেলপথ ছিল। 
অবশিষ্ট রা'স্ত৷ ভাড়াগাড়ী করিয়৷ যাইতে হয় । 

ম্যালডেনে হইতে হ্যাম্পটন ৫০০ মাইল । অতদুর বাইবার 
পথ-খরচ আমার নাই। একদিম পাহাড়ের রাস্তায় ভাড়া- 

গাড়িতে করিয়া যাইতেছিলাম । জন্গ্যার পর গাড়ী একটা সাদ। 

বাড়ীর নিকট থামিল। বুঝিলাম এটা হোটেল, আমার সহ- 
যাত্রীরা সকলেই শ্বেতকায়, আমিই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। 

তাহারা সকলেই একে একে নামিয়। এক একটা কামরা দখল 

করিয়া! বসিলেন। হোটেলের কর্ভ। উহাদের জন্য আয়োজন 

করিতে লাগিলেন । তাহাদের আহারের ব্যবস্থা হইতেছে এমন 

সময়ে ভয়ে ভয়ে আমি হোটেলের কর্তার নিকট উপস্থিত হইলাম । 

-আমার হাতে এক আধ্লাও ছিল ন|। ভাবিয়াছিলাম গৃহন্সামীর 

নিকট ভিক্ষা করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। সেই সময়ে 
ভাঠ্জিনিয়ার পার্বত্য প্রদেশে হাড়ভাঙগ। শীত। ভাবিয়াছিলাম 

নিশ্চয়ই হোটেলের এক কোণে আশ্রয় পাইৰ। কিন্তু আমার 

কাল চাম্ড়া দেখিবামাত্রই আমার? প্রতি কঠোর আদেশ হইয়া 
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গেল-_-“তোমার এখানে ঠীই নাই।” পয়সার অভ্ভাবই 

আমেরিকায় একমাত্র কষ্ট নয়। সাদা চামড়ার অভাবও বড় 

বিষম পাপ-_এই ধারণ সেই পাত্রে আমার প্রথম জন্মিল। 

সারারাত্রি সেই হোটেলের সম্মুখে হাটিয়া গা গরম রাখিলাম । 
শৃহুষ্বামীর ছুর্বব্যবহীরে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই । 
হাম্পিটনের স্বপ্নই আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছিল। 

পথের ক আরও অসংখ্যপ্রকার ভূগিয়াছিলাম। খানিকটা 
পদব্রজে চলিয়া, খানিকটা গাড়ীওয়ালার হাতে পায়ে ধরিয়া বিন! 

পয়সায় গাড়িতে চড়িয়া, খানিকটা সহ্যাত্রীদের নিকট প্য়সা 

ভিক্ষা করিয়া, শেষ পর্যন্ত ভাভ্জিনিয়া প্রদেশের একট! সহরে 

পৌঁছিলাম। তাহার নাম রিচমগু, এখান হইতে আগার গন্তব্য- 
স্থান আরও ৮২ মাইল। 

রিচমণ্ডে পৌছিতে বেশী রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হাতে 
পয়স৷ নাই-_-তাহার উপর ছেড়া ময়ল। পোষাক ও কাল রং। 

ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কত গৃহস্থের বাড়ীতে স্থান পাইবার 

জন্য ভিক্ষা করিলাম । কেহই একট! ভালকথাও বলিল না। 

সকলেই পয়সা চায়। পয়সা দিলে তাহাদের বাড়ীতে শয়ন- 

ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে । শ্বেতাজ গৃহস্ের।; এইরূপেই 

অতিথিসগুকার করিয়। থাকেন ! আমি নিরুপায় হইয়া রাস্তায় 
ইাটিতে লাগিলাম। হাঁটিতে হাটিতে রুটি মাংসের দোকানে কত 

খাদ্যদ্রব্য সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম । তাহা হইতৈ 

একটুকু পাইলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইতাম। ভাবিতেছিলাম 
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যদি এক টুকরা মাংসও আজ উহাঁরা আমাকে ধার দেয়, তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে চিরজীবন আমি যাহ! কিছু উপার্জন করিব 
সমস্তই উহাদিগক্ষে মুল্য-স্বরূপ দ্িব প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। 
কিন্ত্ব আমার প্রতি কাহারও দয়া হইল না। একটা আলু বা এক 

টুকরা মাংদ কেহই আমাকে দিল না। আমি অনাহারে 
কাটাইলা'ম। | 

রিচ্মণ্ডের প্রথম রজনীতে আমার এই অভিজ্ঞতা । আমি 
ক্ষুধার্ত, দুর্বল ও অবসন্ন ভাবে রাস্তায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকিলাম । 
কিন্তু তথাপি হতাশ হই নাই-_জীবনের ফ্রুব-তারাঁকে ভুলি নাই 

-হাম্পটনে বিদ্যার্ভনের সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই । তাঁর পর যখন 
আর পায়ে হাটা অসম্ভব বোধ হইল, তখন রাস্তার পার্থে একটা 
কাঠের বড় তক্তার নীচে শুইয়৷ পড়িলাম। কোন লোক 

দেখিতে পাইল না। (ই রাত্রিতে কত লোক তক্তার উপর 

দিয়! চলাফেরা করিল। আমি মাটিতে শরীর রাখিয়া থলেটাকে 
বালিশ করিয়া হাম্পটনের নাম জগিলাম। সকালে উঠিয়।৷ দেখি, 
আমি একটা জাহাঁজের নিকটে রহিয়াছি। অসহা ক্ষুধার জ্বাল! । 
জাহাজের কাণ্তেনের নিকট কিছু: প্রার্থনা করিলাম। তীহার- 
অনুমতিক্রমে জাহাঙ্গ হইতে মাল নামাইতে লাগিলাম। তারপর 
বথাসময়ে মজুরির মূল্য পাইয়৷ খাবাঁর খাইতে বসিলাম। ওরূপ 

স্থখের খাওয়া বোধ হয় আর কখনও আমি খাই নাই। 
“কাণ্তেন সাহেৰ আমার প্রথম কাজেই প্রীত হইয়াছিলেন। 

তিনি আমাকে আরও কাজ দিতে চাহিলেন। আমি রাজী 
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হইলাঁম। যে মুল্য পাইতাম তাহ! দিয়া দৈনিক আহারের খরচ 
চলিত--কিস্তু ঘরভাড়! কুলাইত না। কাজেই অল্প খাইয়। 
থাকিতাম-_এবং রাত্রে আসিয়া সেই কাঠের তলায় মাটির উপরে 
শুইয়৷ থাকিতাম । এই উপায়ে কিছু পয়সা! বাঁচিল। তাহার 

দ্বারা রিচমণ্ুড হইতে হ্যাম্পটনে যাইবার খরচ সংগ্রহ করিলাম । 

এই ঘটনার বহুকাল পরে রিচমণ্ডের নিগ্রো-অধিবাঁসিগণ 
আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সন্বদ্ধন! করিয়াছে । সম্বদ্ধনা-উৎসবে 

অন্ততঃ দুই হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও রমণী যোগদান করিয়াছিল । 
ঘটনাচক্রে সেই কাঠের তক্তার সমীপবন্তী এক গৃহে এই অভ্যর্থনা 
ও সাদরসম্তাষণাদি নিম্পন্ন হয়। সকলে অতি আস্তরিকতার 

সহিতই আমাকে অভিবাদন করিলেন । কিন্তু এই আনন্দের দিনে 

আমি সম্বদ্ধনা অভিবাদন প্রভৃতিতে একেবারেই যোগ দিতে 

পারি নাই। আমি আমার রিচমণ্ডে প্রথম পদার্পণের কথাই মনে 

করিতেছিলাম। সেই রজনীর অভিজ্ঞতাই আমার চিত্তে ন্যান্থা 

সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আমি সেই 

রাস্তার পার্থের কাঠের তক্তা এক মুহুর্তের জন্যও ডে থাকিতে 

পারিলাম না। 

কাণ্ডেন মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয় আমি আমার তীর্থ. 

যাত্রায় আবার বাহির হইলাম । হ্যাম্পটনে পৌছিবার পথে এবার 
কোন উল্লেখযোগ্য ঘটন! ঘটে নাই, পৌঁছিবার সময় হাতে ১1/০ 
পুজি থাকিল। রর 

বিষ্ভামন্দিরের বহির্ভাগ দেখিয়াই আমি রোমাঞ্চিত হইলাম । 
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বড় বাড়ী যেন রাজ-প্রাসাদ । বিষ্ভালয়ের এই 'ত্রিতল ইফ্টক- 
নির্দ্িত গৃহ আমার হৃদয়ে একটা নব জগঙ্ঠের বার্তা আনিয়া 
দিল। ধনি-সমুঁজ, আপনারা যদ্দি একবার কুবিতে পারিতেন 
যে, নৃতন শিক্ষার্থীর চিন্তে বিদ্যালয়-গুহের দৃশ্য ফি অপরূপ ভাব- 
লহুরী স্থি করে, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয় আপনাদের 
সর্ববস্ষ উৎসর্গ করিয়া! দেশের বিদ্যামন্দিরগুলিকে নানা উপায়ে 

স্থন্দর স্থৃপ্রী ও অলঙ্কত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আপনার 

শিশুহৃদয়ের কোমল চিন্তাগুলি কখনও কল্পনা করিয়া দেখিয়াছেন 

কি? নবশিক্ষার্থীর অন্তরের কথা বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছেন 
কি? আমি হ্যাম্পটনের বিদ্যালয-গৃহটি দেখিয়। নূতন জীবন 
লাভ করিলাম-_-সবই যেন নৃতন বোধ হইতে লাগিল-_-আমার 
চোখ একটা নূতন দৃষ্টি-শক্তি পাইল । জগতের সকল পদার্থ ই 
এক নবভাবে আমার নিকট দেখা দিল--মআমি সত্যসত্যই সেই 
চিরবাঞ্ছিত ব্বর্গ-রাজ্যে আপিয়া পত়্িয়াছি 

আমি বাহিরে কাল বিলম্ব না করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 

নিকট হাজির হইলাম । প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভূষ! 

ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদের যেগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন বলিয়া 
বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন_-এ একটা সউ., ছেলে 

খেলা করিতে আসিয়াছে । অবশ্য একবারে তাড়াইয়াও দিলেন 
না। আমি তাহার আশে পাশে খুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে 

আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিখিবাঁর আকাঙ্ক্ষার পরিচয় 
দিতে চেস্টা করিলাম । ইতিমধ্যে কত নূতন নূতন ছাত্র আসিয়! 
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ভর্তি হইল । আমার মনে হইতে লাগিল-_-আমাকে ভর্তি করিলে 

ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না । 

কয়েক ঘণ্টা পর শিক্ষয়িত্রী আমার উপর , সদয় হষ্টালেন। 
তিনি বলিলেন, “ওখানে ঝাঁটা আছে, ওটা লইয়! পার্খের ঘরটা! 

বাটু দাও ত।” 

আমি বুঝিলাম__ইহাই আমার পরীক্ষা । রাফ্নার-পত্বীর 

গুহে শামি ষে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে । 
ভাল কথা-_-আমি মহা আনন্দে ঘর পরিক্ষার করিতে গেলাম । 

ঘরটা একবার দুইবার তিনবার ঝাঁড়িলাম । একটা ন্যাকড়ার 

ঝাড়ন ছিল--তাহা হইতে ধুলিরাঁশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। 
দেওয়ালের আশে পাশে অলি গলিতে যেখানে ষে টুকু ময়লা 

জমিয়াছিল সমস্তই পরিক্ষার করিলাম । বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, 

ডেস্ক ইত্য।দি কাঠের সমস্ত আস্বাবই ঝাড়িয়া চকচকে করিয়! 
রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে । তিনিও 

ইত্রাঙ্কি রমণী । তিনি খুঁটিনাটি সর্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়া বুঝিলেন ময়লা কিছুই 
নাই। নিজের রুমাল বাঁহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন্-_চেয়ারের 

কোণ হতেও কিছু ধুলা বাহির হয় কি না। পরে আমার দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, ছোকর। বেশ কাজের |» আমি 

“পাশ' হইলাম । 

বোধ হয় বিশ্ববিষ্ালয়ে প্রবেশ করিবার সময়েও ঝোোন 

বালককে এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় না। হার্ভার্ড ও ইয়েল 
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বিশ্ব-বিষ্ভালয়ে ভর্তি হইতে হইলে শুনিয়াছি "ছাত্রদের যথেষ্ট 
'বেগ' পাইতে হয়। যাহার! “প্রবেশিকা” পরীল্গায় উত্তীর্ণ হইয়া 
হার্ভার্ড ও ইয়েলের কলেজে লেখাগড়। শিখিবাঁর জন্য সার্টিফিকেট 

পায়, তাহারা বোধ হয় আমার +এই দিনের আনন্দ কিছু কিছু 

অনুমান করিতে পারিবে । আমিও পরে অনেক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এই পরীক্ষার উপরই আমার ভাগ্য 

নির্ভর করিতেছিল। ইহার ফলেই আমার জীবনের গতি নিদ্ধা- 

রিত হইল । এরূপ আগ্লিপরীক্ষায় আর আমি কখনও পড়ি নাই। 

হাম্পটনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকত্রীর নাম 
ছিল কুমারী মেরী এফ্ ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই 

চালাইতে হইবে শুনিয়! তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটা খান্না- 

মার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে 

হইত, খুব সকালে উঠিয়! বাড়ীর মাগুন জ্বালিয়া দিতে হইত। 
উনন ধরাইয়া দিতে হইত। খাটুনী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে 

আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম। 

হ্াম্পটন বিদ্যালয়ের বহিদূ্্য পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। 
এক্ষণে ভিতরকার কথ! কিছু বলি। মিস্ ম্যাকি আমার জননীর. 

ন্যায় স্লেহশীল৷ ছিলেন। তীহার ফাহায্যে ও উৎসাহে আমি 

সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাহাকে আমীর জীবনের 

অন্যতম গঠনকত্রী বিবেচনা! করিয়। থাকি। 
« একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের পরিচয় আমি এখানে পাই। তখন 

হইতে তিনি আমার হৃদয়-সিংহাসানে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। 
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তীহাঁর চরিত্রই আমার জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শস্বরূপ রহিয়াছে। 

তাহার দৃষ্টীন্ত সম্মুখে রাখিয়াই আমি কর্মক্ষেত্রে সাহসতরে 
বিচরণ করিতেছি । সেই উদারত্বভাব বুহগ্প্রযণ পরোপকারী 

মহাপুরুষের নাম সেনাপতি স্যামুয়েল সি আর্ম রদ । 
. সৌভাগ্যক্রমে আমি ইউরোপ 'ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত 

লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। খাঁটি বড় লোক এবং তথাকথিত 

বড় লোক উভয় প্রকার নামজাদা লোকই আমি অনেক দেখিয়াছি। 

কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্টে বলিতেছি, সেনাপতি আর্ম স্ু্গের 
হ্যায় চরিত্রবান ধন্মভীর মানবসেবক একজনও দেখি নাই। 

তিনিই আমার চিন্তারাজ্যের “একমেবাদ্িতীয়ং মহাবীর, স্টাহাকে 

দেখিয়াই ত্যাগাবতার বৈরাগ্যাবতার প্রেমাবতার যী শুখষ্ট ও 
সাধু মহাত্মাদের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি বলিতে পারি। 
সেনাপতি আর্মই্ুকে আমি মুত্তিমান্ ত্যাগধর্ম্মরূপে পুজ! 
করিতাম। 

গোলামাবাদের ঘৃণ্য জীবন এবং কয়লার খাদের ছুঃখদারি্রা 

ভোগ করিবার পরক্ষণেই এই মহা-পুরুষের সাক্ষাতলাঁভ করিলাম । 

'বহু পুণ্যফলেই আমার এরূপ ঘটিয়াছিল। যেই আমি তাহাকে 
প্রথম দেখিলাম তখনই আমার মনে হইল যে, ইনি একজন আদর্শ. 

মানব। তখনই যেন বুঝিতে পারিলাম ইহার ভিতর অলৌকিক, 
অনন্যসাধারণ বীরম্থুলভ শক্তি রহিয়াছে । সেই প্রথম দর্শন 
হইতে সেনাপতি আর্মগ্রকে আমি অনেকবার নান! ভবে, 
আপনার জন ভাবে, বন্ধুভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার 



৫৮ নিশ্রোজাতির কম্মবীর 

সৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে আমি আত্মীয় বিবেচনা করিবার স্থযোগ 
পাইয়ীছি। ক্রমশই তিনি আমার জ্ঞানে মহ হইতে মহত্তররূপে 

শধিকতর শ্রদ্ধা,.তক্তি ও পুজার পাত্র হইয়াছিলেন । 
যতই আমার বয়স বাড়িতেছে. ততই আমি দিবেচনা করিতেছি 

যে, 'মান্ুষ" গড়িবার জন্য গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা! করিবার আবশ্যকত। 

বেশী নাই । পুঁথি-কেতাব, খাভা-পত্র, লাইব্রেরী, কল-কব্জা, 

ল্যানরেটরী ইত্যাদি সাজ-সরগ্তাম__এ সব হইতে ছাত্রের! বেশী 

কিছু শিখিতে পায় না। এই নিভ্জীব পদার্থগুলি মানুষের 
মনুষ্যন্থ গজাইয়া দিতে, বিশেষ সমর্থ নয়। আমি হ্যাম্পটনে 

থাকিবার কালে ভাবিতাম যে, এই বিদ্যালয় হইতে বাড়ী-ঘর, 

হাতিয়ার-যন্ত্র, খাতা-পত্র, ইট-কাঠ, বেঞ্চ-টেবিল, ইত্যাদি সবই 

ঘদ্দি সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিদ্যালয়ের কিছুমাত্র 

অঙ্গহানি হইবে না। কারণ এই বিদ্যালয়ের প্রাণদাতা, এই 

বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, এই বিদ্যালয়ের পিত। স্বরূপ 
পরিচালক আর্মস্রুক্গ মহোদয় একাকীই এই সমুদয় সাজ-সরঞ্জাম 
অপেক্ষা মুল্যবান। তাহার নিকট নিগ্রো-বালকেরা! একবার 

করিয়া রোজ আসিতে পারিলেই ত্বাহাদের সর্বেবাচ্চ শিক্ষালাভের 
স্বফল ফলিবে। আজও আমি :সেই কথ বলিতেছি, প্রকৃত 

চরিত্রবান সমাজসেবক শিক্ষা গ্রচগারকের সঙ্গে সহবাস করিতে 

পাইলে যতখানি চরিত্র গঠিত হয়, মনের তেজ বাড়িতে থাকে, 

চিন্ডের শক্তি বিকশিত হয়, কর্্মক্ষমতার উন্মেষ হয়, সৌজন্য- 
শিষ্টাচার অজ্জিত হয়, অন্য কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না । 
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আমাদের তথাকথিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্য।লয়গুলি হইতে গ্রন্থ- 
পাঠের আড়ম্বর কমিয়া যাইবে না কি ? আমাদের শিক্ষা -ক্ষেত্রের 

কন্সীর! সমগ্র জগতের কাজ-কর্ম্দের মধ্যে রাখিয়া বালক- 
বালিকাঁদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্ট! করিবেন না কি ? 

. সেনাপতি আর্ম মৃত্যুর পূর্বে ছুইমাস কাল আমার টাক্কেজী 
বিদ্যালয়ে কাটাইয়াছিলেন। তখন তিনি পক্ষাধাতে ভূগিতে- 

ছিলেন । সর্ববাগ শিথিল হইয়! গিয়াছিল। তথাপি শেষ মুহুর্ত 

পর্য্যন্ত তিনি তাহার শিক্ষা প্রচার-ব্রতে লাগিয়াই ছিলেন । কাজের 

মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারে-এরূপ লোক সংসারে 

বিরল। কিন্তু আর্ম্ট্রঙ্গ নিজকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারিতেন-__ 
আত্মমুখী চিন্তা তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। পরসেবাই তাহার 
একমাত্র ধন্ম ছিল। তিনি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের জন্য এতদিন 

যাহা করিয়াছেন আমার টাক্কেজী-বিদ্যালয়ের জন্যও সেইরূপ 

খাঁটিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে । আমাদের অঞ্চলে 

যেখানে যেখানে নিগ্সোসমাজে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন সেই 

সকল স্থানের জন্যও তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে আর্স্ত করিলেন। 

সকল কাধ্যেই তাহার সমান আনন্দ । তিনি নিজকে বিসর্জন 

দিতে শিখিয়াছিলেন- আদর্শের মধ্যে তন্ময় হইতে পাঁরিয়াছিলেন। 

এজন্য তীহার কর্মক্ষেত্রের অভাব হইত না। যখন যেখানে 

থাঁকিতেন তখন সেইখানেই তীহার আত্মত্যাগী সাধনার কার্ধ্য 
চলিতে থাঁকিত। : এখানে আমার কর্মক্ষেত্র, ওটা তোমার 

কর্ম্মনকেন্দ্র, এই আমার গন্ডী, এ পর্য্যন্ত তোমার গণ্ডী-__তাহার 
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নিংস্বার্থ চিত্তে এরূপ চিন্তা স্থান পায় নাই। সর্ববস্তই তিনি 

্বার্থত্যাগের কম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া লইতেন। | 
সেনাপতি _ার্মস্ুঙ্গ নিউ ইংলগু অঞ্চলের অধিবাসী হইয়াঙ্কি”। 

বিগত সংগ্রামে তিনি এই প্রান্তের পক্ষে দক্ষিণ প্রান্তের বিরুদ্ধে 

লড়াই করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং অনেকেই মনে করিতে পারেন 
যে, তিনি হয়ত দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতকায়গ্রণের সম্বন্ধে শক্রভাৰ 

পোষণ করিতেন । আমি বলিতে পারি, ভাহ! সতা নয়। তিনি 

গ্রামের পর একদিনও কোন দক্ষিণপ্রান্তবাসা শ্বেতাজ ব্যক্তি 

সম্বন্ধে নিন্দা বা তিরস্কারসুচক বাক্য ব্যবস্ীর করেন নাই । ৰরং 
যথাসাধ্য তিনি তাহাদের উপকারের জন্য চেষ্টাই করিয়াছেন । 

হাম্পটন-বিদ্যালয়ের ছাত্রের তীহাকে দেবতার মত ভক্তি 

করিত। আর্মঘ্রঙ্গের আরব কোন কর্ন কৃতকার্য হইবে না-_ 
এরূপ আমর! ভাবিতেই পারিতাম না। তাহার যে কোন 
আদেশই আমর। পলকের মধ্যে সম্পন্ন কাঁরতে প্রয়াসী হইতাম ॥ 
তাহার আদেশ অনুসারে কাজ করিতে গ্াইলে আমর! কৃতাথ 
বোধ করিতাম। একট! ঘটনার উল্লে্গ করিতেছি। মৃত্ার 
কিছুকাল পৃর্ণে তিনি আমার টাস্্েজী-ঝি্যালয়ে অতিথি হইয়! 
ছিলেন। তখন পক্ষাঘথাতে ভুগিতেছিলেন-_নাড়িবার ক্ষমত। 
ছিল না। স্টাহার চেয়ার গড়ান রাস্তা দিয়া একট! পাহাড়ের 
উপর তোল। হইতেছিল। ত্রাহার একটি: ভূতপূর্বব ছাত্র তাহার 
চ্য়োর টানিয়! তুলিতেছিল। রাস্তা ভাল্স ছিল ন! বলিয়া সহজে 
এ কার্য সাধিত হয় নাই। অবশেষে (যখন পাহাড়ের উপরে, 
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উঠ! গেল, ছাত্রটি বলিয়৷ উঠিলেন__“্যাহা হউক, আজ আমার 

সৌভাগ্য, সেনাপতির জন্য মৃত্যুর পূর্বেব একটা কঠিন রকমের 
কাজ করিবার স্থযোগ পাইয়াছি ।৮ 

যখন আমি হ্যাম্পটন-বিষ্ভালয়ে ছিলাম তখন প্রায়ই নৃতন নূতন 
ছার,ভর্তি হইত। আমাদের বড় স্থানাভাব ছিল। ছাত্রাবাসে 
আর ছাত্র লওয়া চলিত না। বাহিরে তাবু খাটাইয়া ঘর তৈয়ারি 
করিয়া লইতে হইত। সেই সময়ে আমণ্র্গ মহোদয় পুরাতন 

ছাত্রদের নিকট আসিয়া জিজ্ভাঁসা করিতেন, “তোমাদের মধ্যে 

কেহ রাত্রে ভীবুতে শুইয়া ঘরের ভিতর নূতন ছাত্রদের জন্য 
জায়গ! করিতে প্রস্তৃত আছ কি?” অমনি প্রত্যেক ছাত্রই ঘর 

ছাড়িয়! দিয়া তীবুতে কৰ্টে রাত্রি কাটাইবার জন্য অগ্রসর 
হইত | 

আমিও এইরূপ একজন স্বার্থত্যাগী “পুরাতন ছাত্র ছিলাম । 
আমার মনে আছে--+অত্যস্ত কঠোর শীতকালে আমাদের কয়েক- 
বার তীবুতে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের যশ্পরোনাস্তি 

কষ্টও হইয়াছিল। সেনাপতি আমার্ট্রন্গের আদেশ, স্ৃতরাং 
ামরা তাহা প্রাণপণে পালন করিবই। আমাদের কষ্টের কথ! 
তাহাকে জানাইব কেন? আমরা একসঙ্গে ছুইকার্জ করিতে- 
চিলাম--কারণ ইহাদ্বারা আর্ম ্ র্গকে খুদী করিতাম, এবং নূতন 
নুতন ছাত্রের শিক্ষালাভের স্থুযোগ বাড়াইতে পারিভাম। এক 
এক রাত্রে মহা ঝড় বহিত-.তাবু উড়িয়া যাইত-_-আমরা সেই 

সকন্কনে শীতের মধ্যে খোল! মাঠে*পড়িয়া থাকিতাম। সেনাপন্তি 
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সকালে আসিয়৷ দেখিতেন--আমরা হাম্যমুখে ননদ শীত 

সহা করিতেছি । 

আর্ম ছ্রঙ্গের"কথা এত করিয়া বলিবার কারণ আছে! আমি 
সকলকে জানাইতে চাহি যে, এরূপ চরিত্রবলে বলীয়ান শিক্ষা- 

প্রচারকগণের প্ররাসেই আমেরিকার নিগোদমাজে জ্ঞানালোক 

প্রবেশ করিয়াছে । আর্মগুক্গের আদর্শে বহু শ্বেতাঙ্গ শিক্ষিত 

নরনারী কুষ্চকায় সমাজে শিক্ষা-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আমার 

স্বজাতিকে উন্নতির পথে তুলিয়াছেন। জঙগতে এই নীরব নিঃস্থার্থ 
কন্মবীরগণের জীবনচরিত এখনও প্রকাখিত হয় নাই । 

হ্যাম্পটনে প্রতিদিনক!র প্রতি কর্মেই, প্রত্যেক উঠা-বসায় 

আমি একটা নূতন কিছু শিখিতেছিলাম | সেখানকার জীবন- 
যাত্র।-প্রণালী এবং নিত্য কম্ম-পদ্ধতি আমাকে নান। ভাবে শিক্ষিত 
করিতেছিল । যথাসময়ে নিয়মিতরূপে খাইতে হয়, এখানে আমি 

তাহ। প্রথম উপলব্ধি করিলাম। টেবিলের উপর কাপড় 

বিছাইর। তাহার উপর গাল! বাটি রাখিতে হয়--ইহাও আমি 

জীবনে প্রথম শিখিল।ম । খাইতে বসিয়। কিরূপ ব্যবহার করিতে 

হয়, কোন্ খ!ছের পর কোন্ খাগ্ভ লওয়া 'উচিত--ইত্যাদি আরও 

অনেকানেক বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মিল। বিছানার 

উপর চাদর দেওয়াও আমি পূর্নেন আর ফোন দিন দেখি নাই। 
এইরূপে দৈনিক জীবন-যাপনের প্রায় সকাল কর্ট্পেই হ্যাম্পটনে 

আমার হাতে খড়ী' হইল। ৃ 

হাম্পটনেই আমি আবার নান কাঁরিতেও শিখি । আব 
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করিলে যে কত উপকার হয়, শরীর ও স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হয়, 

চিত্তের প্রফুল্লত৷ বাড়িতে থাকে__তাহ! আমি পুর্বে বুঝিতাম না। 
তখন হইতে আমি প্রতিদিন সান করিয়া আঙসিতেছি। মাকে 

মাঝে এমন অনেকের বাড়ীতে অতিথি হইতে হইয়াছে, যেখানে 

প্লান করিবার ব্যবস্থা নাই । আমি সেখানে নিকটবন্তী কোন 

নদী ব ঝরণায় যাইয়া সান করিয়। পরিক্ষার হইয়াছি । নাখ্ো 

জাতিকে আমি সর্ববদাঁই বলিয়৷ থাকি, বাড়ী তৈয়ারী করিতে 

হইলেই স্নানাগারও যেন প্রস্তত কর! হয়। 

হাম্পটনে আমার ছুইটি মাত্র গেঞ্টি ছিল-_-ময়ল] হইয়! 

গেলে আমি রাত্রে সাবান দিয় কাচিয়া আন্ডনে শুকাইয়া 

লইতাম। পরদিন সকালে তাহা ব্যবহার করিতাম । 

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের বোডিংএ খাওয়। খরচ মাসিক ৩০২ 
টাকা । আমি যে খান্দামার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহা;ত 

সমস্ত আয় হইত ন-_সুতরাং আমাকে মাসে মাসে নগদ টাকাও 

কিছু কিছু দিতে হইত। প্রথমে যখন ভগ্তি হই, তখন হাতে 
১//০ মাত্র ছিল। আমার দাদা কচি কখনও ২1৪২ টাক! 
গাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে আমার খাই-খরঢের জন্য দেয় 

টাক! কুলাইত না । ৃ 

কাজেই আমি খান্নামাগিরি এত ভাল করিয়া করিতে 
লাগিলাম যে, শেষে আমি খাইখরচের সমস্ত টাকাই বেতনস্রূপ 

পাইতাম । বিদ্যালয়ের বেতন ছিল বাধিক ২১০২ টার্কা। 
সুটাক! আমার সংগ্রহ করা অবশ্যই অসম্ভব ছিল। আম ঠুজ 
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মহোদয় একজন ইয়াঙ্ি বন্ধুকে বলিয়া আমার বেতন দেওয়াই- 
তেন। বন্ধুটির নাম এস্ গ্রিফিথ্স্ মরগ্যান্। শ্রীযুক্ত: মরগ্যান্ 
আমায় হ্যাম্পটনৈর পুরাপুরি বেতন দিয়া আসিয়াছেন। আমি 
পরে যখন টাক্ষেজীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ফ্করি_-তখন হয়েকবার 
এই সহৃদয় দাতার সজে দেখা করিয়। ধন্য 'হইয়াছি | 

হাম্পটনে পুস্তকাভাব ও বস্ত্রাভাব ঘথেষট হইল। পুস্তক 
অবশ্য পরের নিকট ধার করিয়! লইলেই ফ্লাজ চলে। এই রূপেই 

আমার চলিত। কিন্তু পোষাক পাই কোথায় ? সে থলের মধ্যে 
আমার যা কিছু সম্পত্তি তাহাতে ত এখানে চল| অসন্তব। বিশেষতঃ 

সেনাপতি মহোদয় কাপড় চোপড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিই রাখিতেন। 
কোন ছাত্রের জামার বোতাম নাই দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। 
জুতা বেশ কালী বা রং করা না দেখিলে তাহার বিরক্তি জন্মিত। 

কোটে কালীর দাগ থাকিলে কোন ছাত্র তাহার নিকট আসিতে 

ইতস্ততঃ করিত। আমার মাত্র একটি পোষাক । তাহা দ্বারাই 
খান্লামাগিরি ও ছাত্রগিরি করিতে হইৰে। চব্বিশ ঘণ্টা এক 
পোষাক ব্যবহার করিয়া কি তাহা পরিক্ষার রাখ! যায়? আমার 
জবস্থ৷ দেখিয়! শিক্ষক মহোদয়গণের দয়! ছইল। তাহারা আমাকে 

পুরাতন জামা-পোষাকের বস্ত। হইতে একটা পোষাক দান 
করিলেন। এই পুরাতন বন্তরষ্ুলি যুক্তরাজ্যের ইয়াঙ্কি অঞ্চল 

হইতে হ্যাম্পটনের দরিদ্র ছাত্রগণের :জম্য দানস্বরূপ পাওয়৷ 

যাইত। বস্ত্র দানের এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আমার মত 
অসংখ্য বাঁক বিদ্যালানে বঞ্চিত হইত সন্দহ নাই। টা 
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এইবার শয্যার কথা কিছু বলিব। এতদিন ত মাটিতে 

শুইয়। অথব৷ ম্যাক্ড়ার বস্তায় পড়িয়া রাত্রি কাটাইতে অত্যান 
করিয়াছি । হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আসিয়া! দেখি-_ প্রত্যেকের 

বিছানার উপরে ছুই ছুইট! করিয়। চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে । ছুইট! 

চাদরের সমম্যা আমি কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না । 
প্রথম রাত্রিতে আমি দুইটা চাদরের নীচেই শুইলাম। দ্বিতীয় 

রাত্রে ভুল বুঝিতে পারিয়া-_ছুইটা চাদরের উপরেই শুইয়া 
পড়িলাম। আমার ঘরে আরও ছয়জন ছাত্র শুইত। তাহার! 

আমার দুরবস্থা দেখিয়া বোধ হয় মজা দেখিত এবং মনে মনে 

হাসিত। কেহই কিছু বলিত ন| পরে তাহাদিগকে দেখিতে 

দেখিতে ছুইট! চাদরের সার্থকত৷ বুঝিলাম । একটা গায়ে দিতে 

হয়__-আর একট। পাতিয়া শুইতে হয়। 

হ্যাম্পটনে বোধ হয় আমার অপেক্ষা ছোট ছেলে আর কেহ 

ছিল না। অনেক প্রবীণ পুরুষ ও স্ত্রী এখানে লেখাপড়। 

শিখিত। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র ও 
ছাত্রী ছিল। সকলকেই বিদ্যার্জনে মহা উত্স্ক দেধিতাম। 
অনেকেরই শিখিবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে-_অন্ততঃ বই মুখস্ছ 
করিবার সময় আর তাহাদের ছিল না॥ তথাপি তাহারা চেষ্টা 
করিত। তাহাদের অকৃতকার্্যতায় তাহার! জ্রক্ষেপ করিত না। 

তাহাদ্দের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। একে বেশী বয়স-স. 
তাহার উপর দারিদ্র্য, তাহার উপর অকৃতকাধ্যতা-_-তথাপি 

হারা বিচলিত হইত না। এরূপ কর্্মযোগ বেশী দেখা যায় কি? 
৫ 
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এত আন্তরিকতা, এত উত্সাহ, এত অধ্যবসায়, এত কঠোর 

সাধনায় ব্রতী হইবার কারণ ছিল। তাহারা সকলেই ন্বজাতিকে 

এবং স্বপরিবারকে উন্নত করিবার জন্ক বদ্ধপরিকর । তাহার 

কেহই নিজ জীবনের জন্য ভাবিত না। নিজের কষ্ট, নিজের 

অক্ষমতা, নিজের অকৃতকার্্যত।__-এ সকল ছূর্ববলতা ও নৈরাঃশ্ঠের 

কারণ তাহাদের চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। 

সর্বদা পরের কথা ভাবিত, ভবিষ্যৎ কশধরগণের কথা ভাবিত, 

সমগ্র নিগ্রো সমাজের চিন্তায় বিভোর 'হইয়া থাকিত। এজন্য 

লাঁক্ত মান ভয় তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

তার শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষযিত্রীদদের কথ! কি বলিব ? 

তাহার! ত শ্বর্গের দেবতাস্বরূপই ছিলেন। তাহারা নিগ্রে।জাতির 

জন্য যে ত্যাগস্থীকার ও চরিত্রবল দেখাইয়াছেন, তাহা সভ্যতার 

ইতিহাস-গ্রন্থে অতি উদ্দ্বল স্থান আর্ধকার করিয়া থাকিবে । 
আমার বিশ্বাস, অনতিদুূর ভবিষ্যতে ধুক্তরাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত 

হইতে সেই ন্বার্থত্যাগ, পরোপকার, মামবসেব! ও শিক্ষা প্রচারের 

পুণ্যকাহিনী প্রচারিত হইবে । 



রিকি, অস্ান্ 

চিল রে গঠন 

দেখিতে দেখিতে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আমার এক বৎসর 

কাটিয়া গেল। গরমের ছুটি আসিল। সকলেই নিজ নি্জ 
বাড়ী চলিয়া াইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাড়ী যাই কি করিয়া! ? 

হাতে একটি পয়সাও নাই। অথচ তখনকার দিনে ছুটির সময়ে 
স্কুলে থাকিবারও সুবিধা ছিল না|! মহা মুক্ষিলে পড়িলাম। ওখান 
হুইতে পড়িতে হইলেও ত কিছু খরচ আবশ্যক । 

আমি ইতিমধ্যে একট! পুরাতন জাম। সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 

ভাবিলাম এটা বেচিয়৷ যদি কিছু পাওয়! যায়। আমি অবশ্য 

কোন. লোককে জানিতে দিলাম ন| যে হাতে পয়সা নাই বলিয়! 

আমি বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। ছেলেবেলায় ওরূপ অহস্ক'র 

ও লজ্জা সকলেরই থাকে । আমর কোট বেচিবার কীরণ এক 

একজনকে এক একরূপ বুঝাইলাম। একটি নিশো বালক 
আমার ঘরে জামাটা দেখিতে আসিল। সে ইহার এপীঠ ওগীঠ 

খুব ভাল করিয়৷ পরীক্ষা করিল এবং দাম জানিতে চাহিল। 
"গাঁমি বলিলাম, “৯২ টাঁকার কয়ে কি ছাড়! যায়?” সেও বোধ 
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হয় বুঝিল-_দাম এঁরূপই হইবে। কিন্তু তাহারও ঝর্থাভাব । 
কালবিলম্ব না করিয়া সে অতি নির্লজ্জভাবে বলিয়া ফ্েলিল-_ 

“দেখ বাপু: কাজের কথা বলি, শুন। জামাটা ত আমি এখনই 
লইতেছি, এবং নগদ দশ পয়সা দিতেছি । বাকী দামটা যখন 

সুবিধা হয়, দিব ।” বলা বাহুল্য আমি নিতান্তই হতাশ হইয়া 

পড়িলাম। 

কোন মতে হ্যাম্পটন ছাড়িয়৷ যাইতে 'পাইলেই আমি নানা- 
স্থানে কাজ খুঁজিয়া লইতে পারিব বিশ্বাস ছিল। কিন্ত হ্যাম্পটন 
হইতে বাহির হওয়াই অসম্ভব । এদিকে ছাত্র, শিক্ষক সকলেই 

একে একে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী রহিলাম। আমার 
ছঃখের আর সীমা থাকিল না । 

শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলে চাকরী পাইলাম । কিন্তু বেতন 
বড় কম। যাহা হউক লেখা পড়ার সময় অনেক পাইতাম | 
ফলতঃ গরমের ছুটাটায় আমি বেশ খানিকটা শিখিয়া ফেলিলাম । 

গরমের ছুটির সময়ে আমি বিদ্যালয়ের নিকট ৫০২ খাণী 
ছিলাম। ছুটিতে খাটিয়৷ টাক পাইলে এঁ ধার শোধ করিব মনে 
করিয়াছিলাম। ছুটি ফুরাইয়। আসিল__কিন্ত ৫০২ কোন মত্তেই' 

জম! হইল না। 

একদিন হোটেলের একটা কামরার নর নীচে ৩০, 

টাকার একখান! “নোট” কুড়াইয়। পাইলাম। আমি হোঁটেলের 
কর্তীর নিকট উহা! লইয়া গেলাম । ভাবিগ্নাছিলাম কিছু অন্ততঃ 

পাওয়া যাইবে । কিন্তু তিনি বলিলেন “খানে আমিই বসিয়া : 
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কাজ করি--স্থৃতরাং উহা! আমারই প্রাপ্য ।৮ এই বলিয়া তিনি 

৩০২ টাকার নোট পকেটম্ছ করিলেন । আমি কিছু পাইলাম না । 

এত কষ্টে পড়িলে হতাশ হইবারই কথা । কিন্তু উহা 
কাহাকে বলে আমি তাহ! জানিই না। জীবনের কোন অবস্থাতেই 

আমি এখন পর্যন্ত নৈরাশ্য আম্বাদ করি নাই । যখনই যে কাজ 
ধরিয়াছি, আমার বিশ্বাস থাকিত যে আমি তাহাতে কৃতকার্ধ্য 
হইবই। স্থতরাং ফাহার। বিফলতার আলোচনা করেন, তাহাদের 

সঙ্গে আমার কোন দিনই মতে মিলে না। কৃতকার্য কি উপায়ে 

হওয়া যায় একথ| ধিনি বুঝাইতে পারেন আমি তীহারই ভক্ত । 
বিফলত। কেন হয়-_-একথা ধিনি বুঝাইতে আসেন আমি তাহার 
কাছে ধেঁসি না। 

ছুটির শেষে বিছ্ভা।লয়ে গেলাম । কর্তৃপক্ষকে বলিলাম-_“ধা'র 
শোধ করিবার ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই--স্কুলে প্রবেশ 

করিতে পারি কি ?” খাজাঞ্তি ছিলেন সেনাপতি মার্ণ্যাল। তিনি 

সাহস দিয়া বলিলেন, “তোমাকে এ বশসর ভর্তি করিয়। লইলাম । 

ভুমি একদিন না একদিন আমাদের খণ শোধ করিতে পাঁরিবে-_ 
সামার বিশ্বাস আছে।” দ্বিতীয় বতসরও পুর্বেবর স্বীয় আমি 

খান্সামাগিরি করিতে করিতে এখানে লেখাপড়া শিখিতে 
থাকিলাম । রঃ 

হ্যাম্পটন-বিদ্ভালয়ে বই পড়ানও হইত বটে, কিন্তু পুস্তক পাঠ 
অপেক্ষা অন্তান্য অসংখ্য উপায়েই আমি ওখানে বেশী শিক্ষা লচভ 

করিবাছি। দ্বিতীয় বতসরে আমি শিক্ষকগণের স্বার্থত্যাগ ও 
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চরিত্রবত্ত। দেখিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তীহারা নিজের 

কথা না ভাবিয়! কেবল মাত্র পরের কথাই ভাবিতেন। ভীহাদের 
জ্াতিমর্য্যাদা ছিল, বংশগৌরব ছিল, বিষ্ার সন্মান ছিল ; সমাজে 
যথেষ্ট প্রতিপন্তিও ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে নিজের 
আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট করিতে পারিতেন--সংদারে নৃতন নূতন 
যশোলাভের সুযোগও তাহাদের কম ছিল: না। কিন্তু তাহার! 

সে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না-_ আমাদের অবনত 
কৃষ্ণকায় সমাজকে বিদ্ভায়, ধনে ও ধর্মে উন্নত করিবার জন্য 

জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মেই তাহাদের একমাত্র 

স্থখ ছিল। দ্বিতীয় বৎসরের বসবাসের ফলে আমি শিখিলাম যে 

পরোপকারী ব্যক্তিই একমাত্র সখী ।  ধাহার৷ অন্য লোককে 

নানা উপায়ে সুখী ও কর্মঠ করিয়। তুলিয়ীছেন তাহাদের অপেক্ষা 
স্বখী লোক সংসারে আর নাই। এই শিক্ষা আমার জীবনে 

কখনও নষ্ট হইবে না । | 

হ্যাম্পটনে আমি পশুপক্ষী জীবজন্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব ভাল 

রকম ভ্ান লাভ করি। এখানকার ফ্কাষবিভাগের জন্য অভি 

উত্তম জাতির পণুপক্ষী আমদানি করা হইত। এ গুলিকে পালন' 
করিবার ব্যবস্থাও অতি উন্নত ধরণের ছিল । এই সকল কাজে 

আমর! 'অভ্যস্ত হইতাম-_তাহাতে কৃষিষর্্ম, পশুপালন, জীব- 

বিদ্যা, প্রাণি-তন্ব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কাধ্যকরী শিক্ষা হইয়া 

শিপ্লাছিল। তাহার ফলে আজ পর্ধযস্ত আমি জীবজন্থুর ভাল মন্দ 

বাছিয়! লইতে সমর্থ । ছেলে €বলা হইতে ভাল ভাল জানোয়ার 
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এবং তাহাদের গতিবিধি অভ্যাস, স্বভাব, খাঁদ্যাখাদ্য, রোগ, গষধ 
ইত্যাদি দেখিবার স্থযোগ পাইলে প্রত্যেক লোকই ভবিষ্ুতে 

পাক। ওস্তাদ হইয়। উঠিতে পারে। ৪ 
দ্বিতীয় বৎসরের সর্ববাপেক্ষ। প্রধান শিক্ষ। হইয়াছিল---বাইবেল 

গ্রন্থের উপকারিতা । কেবল ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই নহে, উৎকৃষ্ট 
সাহিত্য হিসাবেও বাইবেল বিশেষরূপেই পাঠ করা উচিত--এই 
ধারণ! জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, আজকাল কাজের খুব ভিড় থাকিলেও 

আমি ছুই এক অধ্যায় বাইবেল না পড়িয়৷ দিন যাইতে দিই ন| | 

বাইবেলের উপকারিতা আমি কুমারী লর্ডের শিক্ষকতায় 

বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার নিকট আমি আর এক কারণেও 
ঝণী। আজ কাল আর্মি বক্তৃতা করিতে মন্দ পারি না--এমন 

কি, সাহিত্যজগতে আমি বাণী বলিয়াই খ্যাত। এই বক্তৃতা 

করিবার ক্ষমতা আমাকে কুমারী লর্ভই শিখাইয়াছিলেন। শ্থাস্ 

প্রশ্বাসের নিয়ম, উচ্চারণ করিবার রীতি, জোর দিবার ভঙ্গী, দম 

লইবার কায়দা, ইত্যাদি বক্তৃত৷ করিবার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি 

আমি তাহার নিকট শিখিয়াছিলাম। এইগুলি শিখিৰীর জন্য 

আমি ইহার নিকট বিদ্যালয়ের অবকাশকালে একাকী; উপদেশ 
লইতাম। 

আমি অবশ্য বক্তৃতা ও বাচালতার একেবারেই যার 
নহি। কেবল ওজস্থিত৷ ঝ৷ বাক্যযুদ্ধ ও কথার মারপ্যাচ দেখাইবার 
জন্য আমি বক্তৃতা অভ্যাস করি নাই--.এবং কখনও বক্তৃতা 
দিই নাই। ছেলেবেলা হইতে আমি পরোপকার কন্মে ব্রন 
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হইব স্থির করিয়াছিলাম। জগতের বিদ্যাভাগ্ডার ও কঞ্ধ্ম-কেন্দ্র- 
গুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা! জাগিয়াছিল। 
আমি ভাবিতাম: যদি কোন উপায়ে সংসারের উপকার করিতে 
পারি তাহা হইলে সে সম্বন্ধে লোকজনকে বুঝানও আবশ্ঠক 
হইবে । আমি বুঝিয়াছিলাম,_-একটা কোন অনুষ্ঠান আর্ত 
করিয়। তাহ! সফল করিতে পারিলে লোকষমাজে তাহার প্রচারের 
জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই বুঝিয়া৷ সদনুষ্ঠানের গচার, 
সত্কন্মের বিস্তার এবং সম্ভাবের প্রসার ইত্যাদি উদ্দেশ্টেই আমি 

বাখ্সিতার শিক্ষা লইতেছিলাম-_-ফীক। আওয়াজ করিয়া বাহব! 

লইবার জন্য নহে। আমার মতে “কার্যা আগে করিব- তাহার 

পরে তাহা জগৎকে জানাইব”-এই আদর্শে ই বাগ্মিগণের জীবন 

গঠন করা কর্তব্য । 

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে অনেক গুলি ভিবেটিং ক্লাব বা আলোচনা- 

সমিতি ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তাহাদের অধিবেশন 

হইত। এই অধিবেশনগুলির একটাও কখন বাদ দিয়াছি বলিয়! 

মনে পড়ে না। এদিকে এত কৌঁক ছিল: যে আমি এইগুলির 
অতিরিক্ত একট|। নূতন সমিতিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম ।. 
আমাদের খাওয়া শেষ হইবার পর পড়! গ্রস্ত করিবার পুৰেবি 

প্রায় ২০ মিনিট ফাঁক থাকিত। এই সমস্কটা ছেলের সাধারণতঃ 

গল্প গুজবে কাটাইত। আমার উদ্যোগে ২০২৫ জন ছাত্র মিলিয়া 
এই» সময়টায় আলোচন! বক্তৃতা ইত্যাদি করিবার জন্য একট! 
নৃতন ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।,  : 
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দ্বিতীয় বুসরের গ্রীক্মাবকাশ আসিল । এবার আমার আথিক 

অবস্থা মন্দ ছিল না। আমার মাত! ও দাদা কিছু টাকা পাঠাইয়া- 
ছিলেন, একজন শিক্ষকও কিছু দান করিয়াছিলেন। আমি 
স্বদেশে, চলিলাম। ওয়েউ ভাজ্জিনিয়ার ম্যাল্ডেনে এবার 
ছুটি কাটিল। 

বাড়ীতে আসিয়াই দেখি, নুনের কল বন্ধ, কয়লার খাদে কাজ 

চলিতেছে না, কুলীর৷ সব “ধন্মঘট' করিয়াছে । এই ধন্মঘটের 

একটা রহস্ত বলিতেছি। প্রায়ই দেখিতাম, ঘখন কুলী মহলের 

পরিবারে ছুই তিন মাসের উপযুক্ত খরচের টাকা জমা হইব! 
গিয়াছে তখনই তাহারা কাজ কন্ম ছাড়িয়া মহাজনগণকে বিব্রত 
করিত। যখনই বসিয়! খাইতে খীইতে টাকা ফুরাইয়া জাসিত 
তখনই আবার তাহারা দলে দলে কাজে ঢুকিত। এইবাপে 

অনেকে যথেষ্ট দেনাও করিয়া ফেলিত। তখন আর তাহার! 
তাহাদের পুরাতন অভাব অভিযোগ ইত্যাদির কথা তুলিতই না 

কোন উপায়ে একট! কাজ পাইলেই খুসী থাকিত। মোটের 

উপরে দেখিতাম যে, ধর্মঘটের ফলে কুলীদের সর্ববাংশেই ক্ষতি 
হইত । অনেক সময়ে কল ও খাদের কর্তা তাহাদিগকে পুনরায় 
কাজ দিতে অস্বীকার করিতেন । তখন তাহারা যথেষ্ট; ব্যয় ও 
কষ স্বীকার করিয়৷ অন্যত্র চলিয়া! যাইতে বাধ্য হইত। জামার 

যতদুর বিশ্বীস, কতকগুলি হুম্গুগপ্রিয় পাণ্ডাঁদিগের পালায় পড়িয়া! 

কুলীর! নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়৷ আনিত। ধর্মঘটের লাঁষি 

আর কোন ব্যাখ্যা ত পাই না। 
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আমাকে দেখিয়া আমার পরিবায়ের সকলেই স্কববশ্য মহ! 
খুসী। তাহার পর আমার নিমন্ত্রণের পাল! পড়িল। পাড়ার 

প্রত্যেকেই আমাকে তাহাদ্দের বাড়ীতে এক এক দি খাইতে 

বলিত। আমি তাহাদিগকে হ্াম্পটনের গল্প করিতাম। তাহ 

ছাড়া আমাকে ধন্ধমন্দিরে রবিবারের 'বিদ্ভালয়ে এবং আরও 
কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিতেও হইয়াছিল। দ্বিন মন্দ কাটিতে- 

ছিল না-_কিন্তু ধম্মঘটের ফলে আমার স্বগ্রামে কাজ জুটিল না । 
তাহা হইলে পুনরায় হ্যাম্পটনে যাইব.কি করিয়া! ? একদিন 
অনেক দূর পধ্যন্ত চলিয়া গেলাম তথাপি কাজ পাইলাম না। 
ফিরিতে বেশী রাত্রি হইয়া পড়ে-রাস্তায় একট! তাল! বাড়ীতে 

শুইয়৷ থাকিলাম। শেষে দেখি ভোর রাত্রি তিনটার সময় আমার 
দাদা আমাকে খু'জিতে খুজিতে এ “পোড়ে বাড়িতে আসিয়। 
উপস্থিত । আমাকে খবর দিলেন যে, রাপ্জে মাতার মৃত্যু হইয়াছে । 

মাতার মৃত্যুতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তিনি 
বন্ুকাল হইতেই ভুগিতেছিলেন জানিতাম-_কিন্তু হঠাৎ তাহার 

স্বত্যু হইবে ভাবিতে পারি নাই। আমার সাধ ছিল-__অস্তিম- 
কালে আমি তাহার সেবা করিব। কিন্ত্ব সে সৌভাগ্যে আমি. 
বঞ্চিত হইলাম। তাহার উৎসাহে ও সাছসেই আমি লেখাপড়। 
শিখিতে পারিয়াছি। তাহার অভাব আমার জীবনে একমাত্র 
দুঃখের কারণ হইল। ইহার পূর্বে আমি কখনও যথার্থ ছুঃখ 
অনুভব করি নাই। তাহার পরেও আমি কখন অন্যান্য ছুঃখকে 

দুঃখ জ্ঞান করি নাই। 
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মাতার মৃত্যুর পর আমাদের গৃহস্থালী বিশৃঙ্খলত৷ পুর্ণ হইয়া 
গেল। ভগ্মীটি ছোট-স"সে সকল দিক দেখিয়া উঠিতে পারিত 

না। আমাদের কোন দিন খাওয়। জুটিত কোন দিন জুটিত না। 
তাহার উপর আবার আমার চাকরী নাই। এই দুঃখের দিনে 

রাকনার পত্রী আমাকে. একটা কাজ দিলেন। তাহাতে কিছু 

পরসা হইল। তাহার দ্বারা হ্যাম্পটনের পথ খরচের ব্যবস্থা হইরা 

গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদা একআধট। জামা সংগ্রহ করিয়া 

আনিলেন। 

স্কুল খুলিতে আরও তিন সপ্তাহ বাকী । এমন সময়ে প্রধান 

শিক্ষয়িত্রা, কুমারী ম্যাকি আমাকে পত্র দ্বার জানাইলেন যে, 
আমকে সপ্তাহ মধ্যেই ফিরিতে হইবে, এবং ফিরিয়া বাড়ীঘর 

পরিক্ষার করিয়! রাখিতে হইবে । এই পত্র পাইয়! আমি যার 

পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ ইহাতে যে বেতন পাওয়া 
যাইবে তাহার দ্বারা স্কুলের খরচ অশ্রিম কিছু দেওয়া হইয়া 

থাকিবে । আমি দেরি না করিয়া হ্যাম্পটনে রওন! হইলাম । 

পৌছিয়াই দেখি ইয়াঙ্কি রমণী নিজেই দরজা জানালা বেঞ্চ 
টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আরম্ত করিয়াছেন ।.. তাহার 
কাজ কম্ম দেখিয়া আমি ছুইটি শিক্ষা লাভ করিলাম । প্রথমতঃ 
অতি সন্ত্রান্ত বংশীয়! এবং উচ্চ শিক্ষিত! রমণীরাঁও দাসদাজীর ন্যায় 
শারীরিক পরিশ্রম করিতে কুন্তিত নহেন। দ্বিতীয়তঃ কোন 

প্রতিষ্ঠানের কর্তী হওয়। মুখের কথা নয়। তাহার জন্য দাত 
যথেষ্ট । কুমারী ম্যাকির দায়িত্ব জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি 
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জানিতেন যে, ছুটির পর স্কুল খুলিবার সময়ে কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা 
না থাকিলে তিনিই নিন্দিত হইবেন । সুতরাং তিনি স্বমস্ত ছুটিট। 

নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করিতে পারেন না ।: অন্যান্য সবলে আসিয়া 
পোৌঁছিবার পূর্বে সকল ব্যবস্থা তাহাকেই করিয়া রাখিতে হইবে। 
কর্তীর ঝুঁকি তিনি বেশ ভালরকম বুঝিয্বাছিলেন। 

তখন হইতে আমি নেতার কর্তব্য এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা 

সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। দায়িত্বকোধহীন পরিচালককে আমি 

কোন সম্মান করি না। তাহা ছাড়া, ধে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে 
শারীরিক পরিশ্রাম শিক্ষা দেওয়! হয় না আমি তাহার প্রশংস। 

করিতে পারি না। ধনবান্, নির্ধন, উচ্চ, নীচ-সকলেরই হাতে 

পায়ে খাটিয়া কাজ করিতে শিক্ষা কর! কর্তব্য । প্রত্যেক 

বিদ্যালয়ে শারীরিক পরিশ্রম অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা থাকা 

আবশ্বাক। ম্যাকির দৃষ্টান্তে আমার: এই ধারণা বদ্ধমূল 
হইয়াছিল। | 

হ্যাম্পটনে এবার আমার শেষ বগসর। খুব বেশী খাটিয়া 
লেখা পড়া করিতে হইল । আমি “হনার,-পাশ করিলাম । এই 

পাঁশ বেশী গৌরবসূচক বিবেচিত হইত.। ১৮৭৫ সালের জুন, 
মাসে-_অর্থাৎ প্রায় ১৬1১৭ বওসর:বয়সে আমি হ্যাম্পটন- 

বিছ্ভালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিলম। লামার এই তিন বগসরের 
শিক্ষার ফল নিম্বে বিবৃত করিতেছি 2-- 

* (১) প্রথমত» আমি একজন প্রকুষ্$ মানুষের মত মানুষের 
দর্শন পাইয়া তাহার প্রভাবে জীবন গঞ্ুনী করিতে শিখিয়াছি। 
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তাহার নাম সেনাপতি আর্ম্ু্গ। আমি পুনরায় বলিতেছি তিনি 
আমার চিন্তারাজ্যের “একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাঁবীর। তাহার ন্যায় 

সাধুপুরুষ আর আমি দেখি নাই । 

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিষ্ভালাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন 

ধারণ! অঞ্জন করিলাম। লোকে লেখাপড়া শিখে কেন ? পূর্বে 

নিগ্রোসমীজৈর সাধারণ লোকজনের কথাবার্ত। ও চালচলন 
দেখিয়! ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, শারীরিক পরিশ্রম হইতে মুক্তি 
পাইবার জন্য বিদ্যা! শিক্ষা! করিতে হয়। এবং লেখাপড়া শিখিয়। 

মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাবুগিরি করিয়। কাল কাটাইতে 
পারে। হ্যাম্পটনে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল । ওখানকার 

আব্হাওয়াতে হাতে পায়ে কাক্ত করা, খাটিয়া খাওয়া, শারীরিক 
পরিশ্রম কর! ইত্যাদি কাধ প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের স্বাভাবিক 

ধন্ধের মধ্যেই পরিগণিত হইন্ঠ। নিক্দ্দমা মানুষ কাহাকে বলে 

সেই বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে জানিতে পারিতাম না। ছাত্র, 
শিক্ষক সকলেই পরিশ্রম করিতে ভাল বাসিতেন এবং পরিশ্রমী- 

লোককে সম্মান করিতেন পরিশ্রম না করাটাই সেখানে 
একটা নিন্দনীয় ও গহিত কার্য ছিল এবং অশিক্ষিত €লাকের 
লক্ষণ বিবেচিত হইত । কাজকর্ম করিলে পয়স৷ পাওয়াঁ যায়, 

অন্নের ব্যবস্থ! হয়, আর্থিক দৈগ্য ঘুচে, সংসার পালন নিষ্পগদ্েগে 
করা যায়। এ সকল কথ৷ আমাদের ওখানে সকলেই খুঁঝিত। 

এই বুঝিয়া আমরা খাটিতাম--সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই 

নহে, আমর! স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হইবার জন্যই এখানে নিজে 
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খাঁটিতে শিখিতাম। কোন বিষয়ে পরের অবীন গকিব না, 

নিজের সকল অভাব নিজেই মোচন করিয়া! লইব--এই! আদর্শে ই 

আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে আদর করিতে শিখিয়াছিলাম । 

ফলতঃ খাটিয়৷ খাওয়া! এবং শিক্ষালাভে কোন বিরোধ নাই--এই 

জ্ঞান আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। 

(৩) তৃতীয়তঃ স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের শিক্ষা আমি 

হাম্পটনেই প্রথম পাই । ওখানেই শিখি, যাহারা নিজ উন্নতির 

আকাঙক্ষ। খর্ব করিয়া অপরের উন্নতির পথ পরিক্ষার করিবার 

জন্য জীবন উৎসর্গ করেন সংসারে একমাত্র তাহারাই সুখী | 

পরোপকার ও লোকসেবা করিতে পারাই মানব জীবনের একমাত্র 

সখ । 

আমি হ্যাম্পটনের গ্রাজুয়েট হইলাম সার্টিফিকেটও পাইলাম । 

ইতিমধ্যে পয়স! ফুরাইয়া আসিয়াছে । কলেন্িকাট প্রদেশের 
একটা হোটেলে চাকরী সংগ্রহ করিলাম.। একজনের নিকট কিছু 

ধার করিয়৷ পথ খরচের ব্যবস্থা করা গেল। যথা সময়ে সেই 

চাকরী স্থলে উপস্থিত হইলাম । ্ 

আমার বিদ্যা! বুদ্ধি দেখিয়। স্বোটেলের কর্থা! আমাকে 
পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু ও বিষয়ে আমার কিছুমাত্র 

তান ছিল না। কয়েকজন বড়লোক টেমবিলে খাইতে বসিয়াছেন। 
আমি পরিবেষণের নিয়ম জানি না দেখিয়া তাহারা আমাকে 

মারিতে উঠিলেন। আমি ভয়ে কাজ দাড়ি দিলাম। তাহারা 
খাচ্াত্রব্য আর পাইলেন না । এই ঘটনার পর আমাকে নিম্ন 
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শ্রেণীর খান্দামার কাজ করিতে হইল । পরে পরিবেষণের কাজ 
শিখিয়া লইলাম। আবার সেই উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলা'ম । 

যে হোটেলে আমি এই সময়ে খান্নামাগিরি 'করিতেছিলাম, 
এই হোটেলেই আমি ভবিষ্যতে পয়সা খরচ করিয়। অতিথিভাবে 

বাস, করিয়া গিয়াছি। সংসারে এইরূপ পরিবর্তন অহরহ 

ঘটিতেছো 
হোটেলের কাজ ছাড়িয়া আমার স্বদেশ ম্যাল্ডেন-নগরে 

ফিরিয়। গেলাম । তখন হইতে আমি আমাদের সেই নিঞ্রো- 
বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম । আমার স্থখের দিন 
আরম্ত হইল--কারণ এতদিনে আমি নিগ্রোজাতির জন্য কম 
করিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছি। এতদিন পরে হামার 
পল্লীবাসীদ্দিগকে উন্নত করিবার সুযোগ পাইলাম । 

প্রথম হইতেই বুঝিলাম যে নি্রোসমাজে কেবল পুখিগত 
বিদ্য। প্রচার করিলে আমদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে ন]। 
কতকগুলি পুস্তক পড়িতে শিগিলেই নিশ্রোরা মানুষ হইবে না। 

তাহাদের সমস্ত জীবনটা নূতন ভবে গঠন করা আবশ্যক মি 
কাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা প্্মান্ত খাটিতে লাগিলাম। স্কুলে 
পড়ান ছাড়া পল্লী ভ্রমণ এবং গ্রাম পরিদর্শন আমার: কাজের 
মধ্যে ছিল। আমি ছাত্রদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতাম। 

তাহাদিগকে চুল পরিষ্কার রাখিতে শিখাইতাম, প্রীত মাক্তিতে 

বলিতাম। তাহারা স্নান করিতে, পোষাক ধুইতে এবং অনন্য 

নানা কাজ করিতেও উপদেশ পাঁইত। নিজ হাতে তাহাদের 
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অনেক কাজ করিয়া দিতাম । এই সকল কাজের উ 

বুঝাইয়া দিতাম। নিগ্রো-পল্লীতে এই উপায়ে স্বাস্থ্য র্ণার এবং 
শরীর পালনের“সরল উপায়গুলি সহজেই প্রচারিত হইণ্ে লাগিল। 
স্নান করা ও দাত মাজার প্রয়োজনীয়তা সন্ন্ধে আমি সর্বদাই 
বক্তৃতা করিতাম। যে দিন হইতে নিখ্রোরা দাঁত মাজা আরম্ত 
করিল সেই দিন হইতে তাহারা যথার্থ সভ্যতার প্রথম স্তরে 
পদার্পণ করিল বলিতে পারি। রর 

গ্রামের অনেক লোকেই স্ত্রী- “পুরু সকলেই লেখা পড়া 
শিখিতে চাহিল। কিন্তু তাহার! দিবা ভাগে খাটিয়! অন্ন সংস্থান 
করে। কাজেই তাহাদের জন্য নৈশ-বিষ্্যালয় খুলিলাম। প্রথম 
হইতেই নৈশ-বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা থুব বেশী হইত। ৫৪ 
বৎসরের বেশী বয়ন্ক পুরুষ ও ্্রীলোকদিগের শিখিবার অধ্যবসায় 

দেখিয়া আশ্ধ্য হইতাম। | 

পল্লীসেবার অন্যান্য অনুষ্ঠানও কমি এই সঙ্গে আয়ম্ত 
করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটা গ্রস্থশাল এবং একট। আলোচনা- 

সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলাম। রবিবারেক্প জন্য কয়েকটা! নুতন 
কাজ নিদ্দিষ্ট করিয়। রাখিয়া ছিলাম। 'ম্যাল্ডেন-নগরে একট! 
রবিবারের বিদ্যালয় ছিল-_-এবং এখান হইতে তিন মাইল দূরে আর 
একট! রবিবারের বিদ্ভালয় ছিল। প্রতি রাবিবারে এই ছুইটি স্কুলেই 
আমি পড়াইতাম। এতদ্যতীত, -আমি কয়েকজন যুবককে ঘরে 
পড়াইয়া হ্যাম্পটনে পাঠাইবার ব্যবস্থা ক্লরিতেছিলাম এই সকল 

কাম্যের জন্য অবশ্যু বিদ্যালয়ের তহবিশ্বী হইতে সামান্য কিছু 
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টি । কিন্তু বেতনের লোভেই আমি ম্যাল্ডেনে 
সি নিখ্রোসমাজের উন্নতির জন্য আমার আস্তরিক 

. ঈইিনীছি জামার এই কর্্মতৎ্পরতার কারণ ছিল! 

আমি ধতদিন লেখ! পড়া শিখিতেছিলাম, ততদিন আমার 
দাদা জন” আমাদের রবিবারের খরচ চালাইবার জন্য কয়লার 

খাদে কাঁউ, করিয়াছেন। মাঝে মাঝে আমি তাহার নিকট 

অর্থ সাহায্যও পাঁইযছি। আমার শিক্ষালাভের জন্য তিনি 

নিজের বিদ্যার্জনের ইচ্ছা! ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই আমি 
হ্যাম্পটন হইতে ফিরিয়া আসিয়া জনকে হ্যাম্পটনে পাঠাইতে 

কৃতসন্বল্প হইলাম। তিন বসরে তিনিও হ্যাম্পটনের বিদ্যা শেষ 

করিয়। আসিলেন॥। পরে তিনি আমার টাক্ষেজী-বিদ্ভালয়ের শিল্প 

বিভাগের কর্তা হইয়াছেন। জন যখন হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন 
তখন আমরা ছুইজনে মিলিয়! আমাদের পোষ্য ভাই জেম্স্কে 

হ্যা্পটনে পাঠাইয়াছিলাম। জেম্স্ও লেখা পড়া শিখিয়! 

আমার টাক্ষেজী-বিষ্ভালয়ের ডাকঘরের কর্তা হইয়াছে । . 
. ১৮৭৬।১৮৭৭ সাল ম্যাল্ডেনে একরূপেই কাটিল। দ্কুল- 

পড়ান, পল্লীপধ্যবেক্ষণ, লোকশিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ কাজে 
আমার সময় ব্যয় হইত। প্রায় এই সময়ে আমেরিকায় 'শেতা্গ 

মহলে কয়েকটা সমিতি প্রতিঠিত হইয়াছিল । তাহার! নিগ্রো- 

জাতির রাগ্রীয় অধিকারলাভের আকাঙক্ষায় বাধা দিবার জন্য 
ব্ধপরিকর হইল। এই সমিতিগুলির নাম ছিল “কুক্রুক্স'। 

গোলামীর যুগে এইরূপ কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ সমিতি ছিল । তাহার! 
৬ 
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রাত্রিকালে নিখ্রোদিগের মহলে মহলে ঘুরিয়া, 
নিগ্রোর! কোন গুপ্ত পরামর্শ প্রভৃতি করিতেছে?! 
তাহার সন্ধান 'রাখিত। তাহাদের ম্যায় এই “কুরু ক্স্*-বাগি 
রাত্রিকালে আমাদের উপর ডিটেক্টিত্রের কাজ করিত 
আমাদের কেবলমাত্র রাইরীয় উন্নতির বিরোধী ছিল তাঁচ! নহে। 
তাহাদের দৌরাত্্যে আমাদের ধর্মন্দিয়, বিদ্বামন্দির্বও টিকিতে 
পারিত না। তাহারা আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানগৃহ পুড়াইয়। 
দিয়াছিল। আমাদের কোন কর্ম্-কেন্দ্রই ইহাদের আমলে 
নিরাপদ ছিল না। বহু নিগ্রোর জীবমও নষ্ট হইয়াছিল। এই 
সূত্রে ম্যাল্ডেনে একবার একট৷ ছোট্ট খাট লড়াই বাঁধিয়! যায়। 
সাদ! চামড়া এবং কাল চামড়া! উভয় পক্ষের লোক সর্বসমেত 

প্রায় ২০০।২৫০ মিলিয়া মহ রাজা: বাধাইয়৷ দ্রিল। অনেক 
ভাল ভাল লোক আহত হইয়৷ পড়েন আমার পূর্বতন মনিব 

জেনারেল রাফনার নিশ্রোদিগের পক্ষ লইয়! এর্তিবাদ করিতে 
গিয়াছিলেন। এজন্য শ্বেতাঙ্গ কুরুহুস্ সম্প্রদায়ের লোকেরা 
তাহাকে এমন জখম করিয়া দিয়াছিবী যে তিনি আর সারিয়া 
উঠিলেন না। নিখ্রোসমাজের জন্য এই সহদর় শ্বতাঙ্গ“পুরুষের 
প্রাণ গেল। 

কুরুক্স্দিগের যুগ চলিয়! য় । আর দক্ষিণ প্রান্তের 
শ্বেতাজ এবং কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে সন্তাব বাড়িয়াছে। 



পঞওন্য অশন্যাম্স 

যুক্ত-রাষ্; প্রতিষ্ঠার যুগ 
১৮৬২এফাে অর্থাৎ আমার ৮৯ ব€সর বয়সে আমেরিকার 

উন্তর-দক্ষিণ প্রান্ত শক্ষি হয়। তাহার ফলে গোলামের জাতিকে 

স্বাধীন করিয়। দেওয়া! হয়। তাহার পর হইতে ১৮৭৮ সাল 

পর্য্যন্ত ছুই প্রান্তের শ্বেতকায় মহলে নান! বিষয়ে বুঝাপড়া চলিতে 

লাগিল। রাগ্রশাসন সম্বন্ধে দুই অঞ্চলের লোকেরা মিলিয়৷ 

একটা রফ। করিয়া! লইলেন। যথার্থ এক্যবিশিষ্ট যুক্ত-রা্ট এই 
সময়ের মধ্যেই গড়িয়। উঠে। এই ১০১১ বতসর আমর 

ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেও অতি মুল্যবান সময় । কারণ এই 

সময়ের মধ্যে আমি আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া মানুষ 

হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। গোলাম'বাদের 
আবৃহাঁওয়া ছাড়িয়া নব নব ছুঃখ দারিত্র্যের সং সারে বংডিযা 

: উঠিয়াছি। হ্যাম্পটনে লেখ! গড়। শিখিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম 

করিতে হইয়াছে। তাহার পরে ম্যাল্ডেনে পরোগকার ও 

শিক্ষা প্রচার-কর্ম্ে ব্রতী হইয়াছি। | 
এই যুগ নাধীনতাপ্রাপ্ত নি্রোজাতির ইতিহাসে স্মরণীয় 

কাল। ইহাকে তাহাদের নবজীবনের শৈশব কাল বলিতে 

পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ে নব নব তাশ। 



৮৪ নিশ্সোজাতির কম্মবীর 

জাগিয়াছে, তাহার! নূতন চোখে পৃথিবী দেখিতে ৫ দু রি 

তাহাদের চিন্তে প্রথম হইতেই দুইটি ইচ্ছা শ্ার। ধর করিয়া 
বসিল। প্রথমতঃ গ্রীক ও ল্যাটিন শিখিবার জন্য: তাহার! 
অত্যধিক লালায়িত হইল। দ্বিতীয়ত্র লেখাপড়া শিখিয়া 

সরকারের চাকরী পাইঝর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা! করিতে লাগিল । 
বলাই নাহুল্য, যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহারা গোলার করিয়াছে 

তাহাদের পক্ষে বিদ্যালাভের প্রাকৃত উদ্দেশ্র্প বুঝা সহজ নয়। 
দক্ষিণ তাঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই অবশ্য অসংখ্য পাঠশালা খোল৷ 

হইতে লাঁগিল। দিবা-বিষ্ভালয়,। নৈশ-বিদ্ালয়, রবিবারের 

বিছ্ভালয়, বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যালয়ে নিশ্সো- 
সমাজ ভরিয়া গেল। স্কুলগুলি ছাত্র :ছাত্রীতে পুর্ণ থাকিত। 
৬০।৭০/৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধেরাও কৌখাপড়া শিখিতে ছাড়িল 

না। শিক্ষা লাভের জন্য এত আগ্রহ দেখিয়। কাহার না আনন্দ 

হয়? কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা এই যে নিগ্রোমাত্রেই 
ভাবিতে লাগিল যে, আর তাহাদের হাত্বে পায়ে খাঁটিতে হইকে 

না, লেখা পড়া শিখিয়। তাহার! আঞ্ষিসের কেরাণী অথবা বড় 

সাহেৰ হইতে পারিবে । মাথায় তাহাদের আর একটা খেয়াল 
ঢুকিল যে, গ্রীক ল্যাটিন ভাষায় ছুই 'চারিটা বুক্নি না দিতে 

পারিলে পণ্ডিত হওয়। যায় না। এই. সকল ভাষায় যাহারা 

কথা বলিতে পারে, তাহারা না জানি কোন অপুর্ব জগতের 

লোক ! এমর্নকি, আমারও এইরূপই আনেক সময়ে মনে হইত । 

লেখ। পড়া শিখিয়! আমার স্বজাঁতিরা কেহ শিক্ষক কে 
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জুষ্টিইতে লাগিলেন। কৃষিকর্্ম, শিল্প, ব্যবসায়, পশু- 
বাল" »2ি কার্যে মজুরের স্যায় খাটিতে হয়। সুতরাং যথাসম্ভব 
ঘকলে্ এই.ঝকল কার্ধ্য বর্জন করিতে প্রয়াসী হইল। বিদ্যা- 
দানকেই জীবনের ব্রতম্বরূপ গ্রহণ করিতে অবশ্য খুব কম লোকই 

পরিতৃু। প্রকৃত ভক্তভাবে ধর্ম্মগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করাও 

অনেকের পটষৈ সম্ভব ছিল। তাহারা সহজে বিনা পরিশ্রুমে 

বাবুগিরি করিয়া জীবন*কাঁটাইবার জন্যই এই দুই দিকে ঝুঁকিয়! 

চিল। যাহার পণ্ডিতি করিতে চাহিত তাহাদের পেটে অনেক 

সময়ে তিল মাত্র বিদ্যা থাকিত কি না সন্দেহ । কেহ কেহ কোন 

উপায়ে নাম সহি করিতে শিখিয়াই মাষ্টারী খুঁজিত। মামার 
মনে আছে একবার এক ব্যক্তি একটা পাঠশালার চাক্রী 

চাহিতেছিল। তাহাকে জিজ্ভাস। করা হুইল, “বল ত প্রথিবীর 

মাকার কিরূপ ? তুমি ছেলেদিগকে এ বিষয় কিরূপে বুঝাইবে *” 
সে ততক্ষণাঁ উত্তর করিল, “কেন মহাশয়, পৃথিবী গোলাকার বৰ! 
চ্যাপ্টা এ সব জানিয়া আমার প্রয়োজন কি? স্কুলের কর্তাদের 
৪ সম্বন্ধে যাহা মত আমি তাহাই ছাত্রদিগকে শিখাইতে পির 

আছি 1৮ 

এই গেল গুরুমহাণয়দিগের অবস্থা । নিক রি 
মবস্থা আরও শোচনীয়। অত নিরেট মূর্খ ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং 
চরিত্রহীন লোক বোধ হয় অন্য কোন ব্যবসায়ে দেখা যায় 

না। যোগ্যত। থাকুক ঝ না! থাকুক সকলেই মনে করিত, “আমি 

ভগবান্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।” ধর্মমপ্রচার বিষয়ে “আদেশ” 



৮৬ নি্োজাতির কর্ম্মবীর 

বু লোকেই পাইতে লাগিল! ছুই তিন দিন স্কুহো স ২৭৪১ 
দেখিতাম ছাত্রের চলিয়া যাইতেছে। ' অনুসন্ধা ফারলে বুঝা 

ঘাইত-__তাহারা 'আদেশ' পাইয়া ধর্মগুরুর কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছে । 

এই 'আদেশ' পাওয়া ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক | গির্জাঘরে 

লোকজন বপিয়। আছে এমন সময়ে. একব্যক্তি হঠাৎ মেজের 
উপর পড়িয়া যাইত । বহুক্ষণ নিষ্পন্দ' অসাড় ৪ একৃশক্তিহীন 
অবস্থায় থাকিত। অমনি পাড়ায় সাড়া ড়িয় যাইত, অমুক 
ব্যক্তির “আদেশ হইয়াছে । তাহার পর্প হইতেই সে ধর্মগুরু! 
এইরূপ “দশায়” পড়। প্রায় প্রত্যেক নিগ্রোপল্লীতে প্রতি সপ্তাহেই 
ছুই চারিটা ঘটিত। আমি এই “দায় পড়! ব্যাপারটাকে 
বুজরুকি মনে করিতাম । আমার ভয় হইত পাছে আমিও বা কোন 
দিন দশায় পড়িয়! ভগবানের আদেশ' পাইয়া বসি। আমার 

সৌভাগ্য আমি সেরূপ আদেশ পাঁইবার অবস্থা কাটাইয়। 
উঠিয়াছি । ৃ 

সমাজে ধর্দগুরুর সংখ্য। যারপরনাই: বাড়িতে থাকিল। একট' 
ধর্মমন্দিরের কথা আমার মনে আছে__-তাহার অন্তর্গত খুষ্ট- 

ধণ্মাবলম্বী লোক সংখ্যাই ছিল সর্বসমেত ২০০ জন মাত্র। অথচ 

তাহার ধর্মপ্রগারক সংখ্যাই প্রায় ২০।. আজকাল নিগ্রোসমাজে 

ধর্মের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে । দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ 
জাতি যথে নৈতিক শক্তি লাভ করিতেছে । “দশায়' পড়া এবং 

“আদেশ পাওয়ার হুজুগ অনেক কমিয়া 'আসিয়াছে। আর ৩০1৪০ 
বৎসর পরে আমাদের আরও উন্নতি হবে আশা করিতেছি । 
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রে ব্যবসায়ে না লাগিয়া কৃষিকার্ষ্যে শিল্পক। 

নর রি বার মনোনিবেশ করিতে উৎসাহী হইতেছে । 
ই্হা বিন ॥ প্রকৃত চরিত্রবান সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধন্দ্মন্দিরের 

কার্যে প্রবৃভ্ত হইতেছেন। শিক্ষক-সমাজেও যোগ্য শিক্ষা- 

প্রচারকের সংখ্যা দিন দিন বাঁড়িতেছে। 

পুব্বিই-বুলিয়াছি ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত উত্তরে 
দক্ষিণে এক হইয়। "ক্যাট বাধিতেছিল-_প্রকৃত যুক্ত-রাষ্ট্ী গড়িয়া 
উঠিতেছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচার-বিষয়ক সর্্বপ্রধান 
কর্তৃপক্ষের নাম “ফেডারেলসরকার” বা 'যুক্তদরবার । এই 

স্তর দ্ররবারের নায়কতায়ই আমেরিকার গৃহবিবাঁদ শীঘ্র শীত্র ঘুচিয়! 
গিয়াছে । এই ফেডারেল-সরকারের চেষ্টায়ই গোলামের জাতি 
স্বাধীনত। পাইয়াছে। এই ফেডারেল-সরকারই এখন যুক্ত- 

রাষ্ট্রের নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন বিচার-প্রণালী, ইত্যাদির ব্যবস্থ! 
করিয়া! নবীন রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ উদ্যোগী । | 

স্থতরাং নিগ্রোরা এই যুক্ত-দরবারের নিকট সকল অভাব- 
অভিযোগের মীমাংসা আশা করিতে লাগিল। তাহার! ভাবিত 
যে ২০০ বগুসর নিগ্রোজাতি গোলামী করিয় আমেরিকার ধন- 

সম্পদবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে । গোলামগণের রক্তেই ুক্তরাত ্ু র 
কুষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল সকলই পরিপুষ্ট হইয়াছে। 
নিষ্জোজাতিই যুক্তরাজ্যের সকলপ্রকার এশ্বধ্য, সফলপ্রকার 
স্থথভোগ, সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠ। লাভের মূল কারণ। নিষ্রো- 
জাতিকে কেনা গোলাম করিয়া না রাখিলে আমেরিকার সত্যত৷ 
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গড়িয়া! উঠিতে পারিত না । আজ তাহা 
স্বাধীনত দিয়াছে সত্য । কিন্তু ইহা নিগখ্রোষ্ঠ 
ব্যাপী কঠোর থরিশ্রম স্বীকারের মূল্য ছাঁড়। আর 1ক্ছুই নয়। 
এখনও তাহার! যুক্তরাষ্ট্রের নিকট 'অনেক দাবী করিতে 
অধিকারী। কেবল আব্দার মাত্র নয়, জননীর . নিকট বালকের 

ক্রন্দন ও প্রার্থনা মাত্র নয়, প্রভুর নিকট ভিক্ষা ওয়া নয়, 
নিগ্রোজাতি যুক্তদ্রবারের নিকট তাহাদের গ্ায্য অধিকারের 
দাবী করিতেছে__তাহারা এইরূপই ভাবিত। আমিও আনেক 

সময়ে ভাবিয়াছি-_যুক্তদরবার আমাদিগক্কে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত 
হইলেন কেন ? আমাদের প্রতি এই দরবারের কর্তবা, ইয়াঙ্কি- 
জাতির কর্তব্য, সমগ্র শ্বেতাঙ্গমাজের কর্তব্য এই টুকুতেই কি 
শেষ হুইয়! গেল-_-এই সামান্য করন্মদেই কি তাহারা আমাদের খণ 
শোধ করিয়। ফেলিল ? আমি ভাবিতাম, যুক্তদরবারের আমা- 
দিগকে স্বাধীন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের 
উপযুক্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা: উচিত ছিল। এজন্য 
আমাদ্দিগের সমাজে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করাও তাহার 

কর্তব্য ছিল। 

এইখানে আর একটা কথা রর রাখি। যুক্তরাষ্্রের 

শাসনবিচারাদি কাধ্য ছুই দরবারে নিষ্পম হয়। কতকগুলি 
কাধ্য প্রত্যেক প্রদেশের দরবারই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ 

প্রাণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকে । প্রাদেঞ্িক রাষ্ট্রের দরবারগুলি 
এঁ সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ কর্রে। আর কতকগুলি 
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হার উপর প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাত নাই, সে গুলিবে 

দরবার নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী । এই সব কাধা- 
গুলিত* আমেরিকায় “জাতীয় ব। “দার্ববপ্রাদেশিক” নামে চিহ্কিত 

করা আছে। এই সমুদয় কাধ্যনির্রাহের ভার “ফেডারেল- 

সরকার? বা যুক্তদরবারের উপর ন্যাস্ত। যুক্তদরবার প্রাদেশিব 

রাষ্ট্রগুলির কহ লইয়! একটা নৃতন বিধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন । সেই 
ব্যবস্থাকে “জাতীয়” বিধান বল! হইয়া থাকে । 

আমি বলিতে চাহি নিগ্রোসমস্তা আমেরিকার অন্যাতঃ 

“জাতীয়” সমস্যা প্রাদেশিক সমস্থা। মাত্র নহে। প্রাদেশিব 

রাষ্থ্রের হাতে নিগ্রোজাতির ভাগ্য রাখিয়। দেওয়া উচিত নব্ব। 
নিগ্রেজাতি এত দিন যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহার ফলে সমগ্র 

শ্বেতজজাতিই লাভবান্ হইয়াছেন__ আমেরিকার সকল প্রদেশেই 
তাহার স্থৃফল ফলিয়াছে। স্থতরাং নিগ্রোজাতিকে মানুষ করিবর 

জন্য প্রাদেশিক দরবারগুলিকে উপদেশ দিয়াই যুক্তদরবারের 

নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় নাই। প্রাদেশিক দরৰারগুলি 
আমাদের জন্য যাহ! করিতেছেন করুন। কিন্তু আঙ্জেরিকার 
জাতীয় বিধান হইতেও আমর স্যায়তঃ ও ধণন্মতঃ অনেক! জাশা 

করিতে পারি। 

যুক্তদরবার আমাদিগের স্থাবর সম্পত্তি লাভ সম্বন্ধে নি 
করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদের শিক্ষার জন্য “জাতী: 
কোষাগার-হইতে বাধিক কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। 

যুক্তদরবার আমাদিগকে রাষ্ত্রীয় অধিকারভোগের জন্য ষথাবিধি 
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উপযুক্ত করিয়া! লইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, 

সাদ কাল চামড়ার প্রভেদ ধীরে ধীরে তুলিয় 
অবস্থানুস।রে ব্যবস্থা করিতে পারিতেন॥ আমাদি%& স্বাধীনতা 
দিবার পরক্ষণ হইতেই এই সকল সমস্থ যুক্তরাষ্ট্রে উঠিবে তাহা 
ফেডারেল-সরকারের জানা উচিত ছিল-। তাহা জানিয়! প্রথম 
হইতেই আমাদিগের ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু, ক্রম করাও 
উচিত ছিল। কিন্তু যুক্তদরবার বেশী কিছু রুরিলেন না। 

আহ: স্বজাতিরা অবশ্য আশা করিতে ছাড়িল না। আমরা 
প্রাদেশিক রাষ্ত্রের নিকট যাহাই পাই না কেন, যুক্ত-দরবারের 
নিকট ও আমর৷ সকল বিষয়েই স্থবিচার এবং ম্যায়সঙগত অনুশাসন 
আশ! করিতে লাগিলাম। আমার বয়স তখন বেশী নয়--প্রায় 
২০।২১ বৎসর হইয়াছে । তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যুক্ত- 
রাষ্ট্রে যে নৃতন “জাতীয় বিধান” প্রস্তুত: করা হইতেছে তাহাতে 
নিখ্রোজাতি সম্বন্ধে ন্তাষ্য বিচার কর! হয় নাই। নিগ্রোসমন্যা 
কর্তৃপক্ষেরা যথাযথ বুঝিতে পারেন নাই: অথব! পারিয়াও তাহার 

জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নাই। 
সহজে ছুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে গারিয়াছিলাম। প্রথমতঃ 

আমর! অশিক্ষিত এই আপন্তি তুলিয়া সাহারা সকল কাজকন্ে 
আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতেন। 
দ্বিতীয়তঃ উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গের দক্গিঃণ প্রান্তের শ্বেতাদিগকে 
অপমান ও যন্ত্রণা দিবার জন্য তাহানেরে উপর “কাল আদমী' 
চাপাইতে চেষ্টা করিত। আমি দেখিবীম ছুই দিকেই অন্যায় 
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মি বুবিলাম এ ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিবে ন'! 
্্প্উহার দারিবর্তন অবশ্যস্তাবী | 
জোর করিয়া আমাদিগকে দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গমহলে 

কর্তামি করিতে দিলে আমাদের বর্তমান অহঙ্কার বাড়িতে পারে 

কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে আমাদের সমূহ ক্ষতি। কারণ এই 
লোভে পড়ি: আমরা আমাদের যথার্থ উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
হইতে দূরে সরিয়। পন্ডিতে পারি আশঙ্কা আছে। 

কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে লাভবান্ হইয়া সম্পত্তির মালিক ন: 

হইলে কখনও কি প্রকৃত রাস্রীয় ক্ষমতা ভোগ করা যায়? না 
রাষ্টরজীবনে প্রভাব বিস্তার করা যায় ? টাক! পয়স! গৃহ-সম্পত্তি 
ইতাদির অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করাই তখন আমাদের 
সববপ্রধান কর্তব্য ছিল। অধিকন্তু লেখা পড়া না শিখিলেই ব' 

রাগ্লীয় জীবনের কর্তব্য পালন করিব কি করিয়া ? ব্াষ্টুজীবনের 
জন্য দায়িত্ববোধ পুষ্ট করিবার পক্ষে বিদ্যালই প্রধান সহায়। 
সুতরাং শিক্ষালাভ ও সম্পত্তিলাভ এই ছুই দিকে মন ম! দিয়! 

আমর! ষদি হুজুগে পড়িয়া দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাজসমার্জে বড় বড় 
চাকরী করিতে থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যঞ্ঠ উন্নতির 
মূলে কুঠারাঘাঁত হইত, আমি ইহা বেশ বুঝিতাম। এই জন্যই 
উত্তর অঞ্চলের শ্বেতা জদিগের মেজাজ দেখিয়া আমি একবারেই 
খুনী হই নাই। আর আমার মনে বেশ ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, 

নিগ্রোজাতিকে যে অস্বাভাবিক ভাবে চাঁলাইবার চেষ্টা হইতেছে 

তাহা কোনমতেই টিকিতে পারে না। 
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তাহার উপর, আমাদের মুর্খত। ও অভ্রত:& 

যুক্তরাষ্ট্র আমাদিগকে রাষ্ীয় অধিকার হইতে শ্তী সীরবাও 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাই কি চিরকাল টিকিতে পারে ? 

আমি বুঝিয়াছিল'ম তাহাদের এই “অছিলা' শীঘ্রই ঘুচিয়৷ যাইবে । 
আমরা বেশী দিন অক্ক থাকিব ন|। আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া 
লইতে তাহার! বাধ্য হইবেন । - 

আমি ত আমাদের ভবিষ্যতের; স্থয়ী মঙ্গলের কথাই 

ভাবিতাম। কিন্তু নিখ্রোসমাজের সাধারণজনগণ ত অত দুরবৃষ্টি- 
সম্পন্ন ছিল না। তাহারা শিল্প, শিক্ষা, কৃষি, সম্পত্তি ইত্যাদি 

ভুলিয়। রাষ্ীয় জীবনের দিকেই বেশী ঝুঁকিল। তি সামান্য 
মাত্র বিদ্য! লইয়াই নিগ্রোরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পাণ্ডা 
হইতে লাগিলেন। কত নিগ্রোই যে এইরূপে প্রাদেশিক 

দরবারের মন্ত্রণাসভায় ঢুকিয়াছিল তাহ।র ইয়ন্ত। নাই। আমিও 
একবার এই হুজ্গুগে পড়িবার মত হইরাছিলাম। কিন্তু শীঘ্বই 

আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া সামলাইয়। লইয়াছি। 

রাগ্ীনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সমাজে বেশ সাময়িক নাম করা 
যায়। কিছুকাল হৈচৈ গণুগোল হুজ্ুগ আন্দোলন লাফ।লাফি 
ইত্য।দি স্যরি করিয়। খ্যাতি অর্জন করা যায়। দলপতি, জননায়ক 

ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়। গৌরন:ও অহঙ্কার করা চলে। 
কিন্তু দেশের মাঁটির ভিতর জাতীয় উর্মতির বীজ বপন করিবার 
জন্য ওরূপ হুজুগে মাতিলে চলে ন|।: স্থিরভাবে, সহিধু্ভাবে, 
দৃঢ়ভাবে লোকচরিত্র ও লোকমত গঠন কর! আবশ্টাক। জন- 
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পু 8 রা প্রয়োজন-_তাহাদিগকে রানে: চন্ 
রশর ভু (যোগ দিয়! নান! উপায়ে গড়িয়৷ তোলা প্রয়োজন : 

শছর উপর. স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের ভিত্তি স্বরূপ কৃষিবাণিক্জা 

ইত্যাদি সমাজের মধ্যে স্তপ্রতিচিত হওয়া আবশ্যক । এই সকল 
কান্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে নীরবে নিঃশব্দে লোক- 

চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া-কন্দ্ কর! কর্তব্য । কিন্কু এই কঠিন 

পাধনায় ব্রতী না হইয়া লোকেরা তরলমতি শিশুর ন্যায় রাষ্ট্র 

জজ হুজুগে যোগ দিতেই বেশী ভালবাসে । আমার 

নগ্রেসমাজেও প্রথম প্রথম এইরূপ ঘটিয়াছে। 
আমার স্বজাতির দলে দলে রাষ্টরজীবনে প্রবেশ করিতে 

নীগিল। কেহ কেহ অবশ্য বেশ যোগ্যতীর সহিতই দায়িন্বপুর্ 
কম্ম করিতে পারিলেন। মন্ত্রণা সভায়, বিচার!লয়ে, শাসনকাশ্মে 

নিগ্রোরা অনেকেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিতে লাগিলেন । 
কন্ঠ গলদই বেশী বাহির হইত । অনেক ক্রি, অনেক অসম্পূর্ণত। 
গামাদের নিগ্রো। কম্মচারীদিগের মধ্যে দেখা যাইত । আক্জকাল 
সে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন আমর! নিতান্তই 
মঙ্ও ও মুর্খের ন্যায় কাঁধ্য করি না। বিগত ৩০ বৎসরের গ্গিক্ষার 
দলে, অভ্যাসের ফলে এবং অভিজ্ঞতার ফলে কৃষ্ণা সমাজ 

না্রকর্ম্ে যথেষ্ট পাঁণ্ডিত্যই অর্জন করিয়াছে একথ| বলিতে আমি 
ব্ধা বোধ করি না। 

আজ আমি বলিতে পারি যে সাদা ও কাল চামড়ার প্রভেল 



৯৪ নিগ্রোজাতির কর্্থীর 

এখন পূর্বের ন্যায় রহিত হওয়া কৌন হল ক্র 
যোগ্যতানুসারে কৃষ্ণা ও শ্বেতা সমা..র নধ্যে কন্তব বিভা! 

করা হউক, এবং সম্মান লাভের সুযোগ গুলিও বিকিরণ 

করা হউক । জাতিনির্বিবশেষে সকলঠক সকল ক্র অধিকার 

প্রদান করা হউক। নি্রোকে আর সকল বিষয়ে চাপিয়া 
রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক: প্রাদেশিক্র” রাষ্ট্রেই যথার্থ 
হ্যায়সঙ্গত আইন প্রস্তত কর! বাঞ্চনীয়: “যদি শীঘ্র শীঘ্রই নুতন 
যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রস্তত করা না হয় নিগ্রোদিগকে বিরক্ত করিয়া 
তোলা হইবে । আমি বলিতেছি- নিগ্লোরা আর সহা করিবে না 

শেতাজ সমাজেরও অমল্গল হইবে--সুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যুৎ্ড অন্ধকার 

পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৩০ বগুসর পুর্সেৰ দাসত্ব প্রথা যেমন আমে- 
রিকার প্রধান পাপ ছিল, আঞ্জ অবিচার অন্যায় আইন, সাদাকাল 

চামড়াভেদে রাষ্ীয় অধিকার-বিতরণ ছত্যাদিও আমেরিকার রা 
জীবনের ঠিক সেইরূপ গহিত ও পাপপুর্ণ লক্ষণ। পক্ষপাতশুগ্ 
অনুশাসন প্রবর্তন পুর্বক এই পাপ দর করিবার জন্য সকলেরই 

চেষ্টা কর! কর্তব্য । 
১৮৭৮ সাল পর্যন্ত আমি ্াল্ডেনে শিক্ষকতার কর্ন 

করিলাম । এই দুই বৎসরে আম্মি আমার দুই ভাইকে এবং 

আরও কয়েকজন বালক ও বালিকাকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়া 
লইলাম। ইহার! ইতিমধ্যে হ্যাম্পটৰে উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত 

হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি? নিজে কলম্থিয়৷ প্রদেশের 
ওয়াশিংটন নগরে আট মাস লেখ! পড়া শিখিতে ষাই। এই 
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ফেরি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না--সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েই 

শস্থ পাঠ শখীনে বেশী হইত। কিন্তু হাস্পটনে কৃষি, পশ্থ- 
পালন) শিল্প ঠট্যাদদির দিকেই বেশী দৃষ্টি থাকিত। 

আম ওগাশিংটনে থাকিতে থাকিতে এই ছুই প্রকার শিক্ষা- 

লয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। ওয়াশিংটনের ছাত্রদের বেশ 
দুপয়স| আছে । তাহারা কিছু “বাবু---তাহাদের পে!ষাক 

পরিচ্ছদ উচ্চ ধরণের-₹-বিলাসের মাত্রাও যথেষ্ট । বোধ হয় 

ইহার। লেখাপড়। হিসাবেও মন্দ নয়। নিতান্ত গণ্ডমুর্খ আসিয়া 

ওয়াশিংটনে টুকিতে পায় না। কিন্তু হযাম্পটনের আব্হা ওয় 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওখানকার চালচলন ভিন্ন রকমের | দাতার! 
ছাত্রদের বেতন দাঁন করিতেন-__স্তুতরাঁং উহা! অবৈতনিক বিছ্চালয়। 
কিন্তু কাপড় চোপড়, কাগজ পত্র, পুস্তক সরগ্রাম ইত্যাদি এবং 

খাওয়া পরার খরচ ছাত্রদিগকেই দিতে হইত। এই টাৰা 

ছাঁত্রের। খাটিয়! সংগ্রহ করিত। কেহ কেহ বাড়ী হইতেও কিছু 

আনিত। | 

ওয়াশিংটনের ছাত্রের! একেবারেই স্বাবলম্বী নহে-__হাদের 

খরচপত্র সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইত।;+ কিন্তু 

হাম্পটনে স্বাবলম্বন এবং নিজের খরচ নিজে চালানই াস্রদিগের 

বিশেষ লক্ষণ । ওয়াশিংটনের ছেলের! বাহিরের ণচটকে? বেশ 

দৃষ্টি রাখিত। জীবনের প্রকৃত ভিত্তি আত্মসন্মান, আত্ম প্রতিষ্ঠা, 
আন্মশক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি তাহাদের বিশেষ নঙ্গর ছিল 
না। জীবনের লক্ষ্য, মানবের কর্তব্য, ভবিষ্যতের আদর্শ ইত্যাদি 
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সম্বন্ধেও তাহার! বেশী কিছু শিখিত বলিয়া! মনে হব, 
গ্রীক, ল্যাটিনু ইত্যাদি কত বিষয়ই শিখিত। কিন মুর্তি 

জীবনযাত্র।- প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা দেখি হান 
করা কঠিন। লেখাপড়৷ শিখিয়া তাহারা' যে সমাজে বাস কারিবে 
তাহার উপযুক্ত কাঁজকণ্ম্, চালচলন তাঁহার! আদৌ শিখিত, ন|। 

বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের ক্ষতিই হইত | কয়েক বসর বেশ 

ভাল বাড়ীতে বাস, ভাল খাওয়৷ দাওয়া উত্যাদি করিয়া তাহার 
অনেকট! অকন্মণ্য, অসহিষুও হইয়া পড়িত। “পর্ীতে 
বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ঝোধ হইত । শারীরিব। 

পরিআ্মে নারাজ হইত । গুহস্থালীর কর্তৃবা, চাষবাস, পশুপালন 

ইত্যাদি তাহার! একেবারেই ভুলিয়া যাইত। আফিসের কেরাণী, 

পরিবারের ম্যানেজার, হোটেলের :বাবুরচি, অথবা খান্লামা, 

দ্বারবান্ ইত্যাদি হইয়। জীবন কাটাইতে তাহার! ভালবাসিত। 
কিন্থু মাঠে যাইয়া কষ্ট-স্বীকার পুবিক জমি চষিতে তাহাঁর' 
অসমর্থ হইয়৷ পড়িত। 

আমি যে কয় মাস ওয়াশিংটনে ছিলাম তখন ওখাঁনে অনেক 

নিগ্রো বাস করিত। সকলেই পল্লী ত্যাঁগ করিয়া সহরে আসিয়াছে। 
গ্রামের কষ্ট তাহাদের সহা হয় ন। সহরের বিলাস ছাঁড়িয়! 
তাহারা অন্যত্র বাস করিতে অসমর্্। কেহ কেহ প্রাদেশিক 
রাষ্ট্রের নিন্গপদস্থ কর্মচারী, কেহ বা'যুন্তদরবারের বড় চাকর 
পাইবার আশায় কাল কাটাইতেছে। : কেহ কেহ মন্ত্রণা সঙ 

এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে সদস্যগিরিও করিত । ফলতঃ কা 
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সমাজের একটা বড় টোল! কলন্দিয়া প্রদেশের এই নগরে 
প্রতিচিত হইয়া গেল। নিগ্রোদিগের জন্য তখন এখানে কতক- 
গুলি বিষ্ভালয়ও খোল! হইতেছিল। সকল বিষয়ে আমি এই 
নগরটা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম । আমাদের সমাজের গতি- 

বিধি ও নৈতিক অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম । 
বড় সহরের স্থফল কুফল সবই আমার স্বজাতিকে আক্রমণ 

করিয়াছিল । কতকগুলি নিক্ষন্। লোকের আভ্ড| অনেক স্থানেই 

দেখিতে পাইতাম । বিলাসের আোত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। 

৩৫২ টাকা মাসিক বেতনে কম্পন করিয়া! কত নিশো! যুবক জুড়ি- 

গাড়ী চড়িয়া হাওয়! খাইতে বাহির হইতেন---আমি নিজ চোখে 

এসব দেখিয় মন্দ্াহত হইতাম । পেটে তাহাদের অন্ন জুটিত ন৷ 

কিন্তু সংসারকে তাহার! দেখাইতে চাহিত যে, তাহারা নিত*ন্তই 

গরিব ও নগণ্য নয়। আরও কত নিশ্ত্রোকে দেখিয়াছি যাহার! 

২৫০।৩০০২ মাসিক বেতনে সরকারের চাকরী করিত-_-অথচ 
প্রতি মাসেই তাহাকে ধার করিয়। সংসার চালাইতে হইত । অত 

টাক! পাইয়াও তাহার! স্বপরিবারের খরচ কুলাইয়া উঠিতে,পারিত 

ন।! আরও অনেক নিশ্রোর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। ত্রাহার৷ 
কয়েক মাস পূর্বে “জাতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসে যাইয়৷ কর্তামী 
ও দেশ-নায়কতা করিয়া! আসিয়াছেন । কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের 

অর্থাভাব ও ছুদ্দশার সীমা নাই । অধিকল্কু বুলোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ 

করিয়া ঘুরিয়া৷ বেড়াইত। নিজে খাটিয়া অন্নের ব্যবস্থা করিতে 
স্আহাদের চেম্ট। ছিল না। সরকারের একটা চাক্রীর আশায় 

৭ 
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বঙসিয়। থাকিয়া জীবন নিরানন্দমময় করিতে থাকিত। তাহাদের 
বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্র কর্মচারীদের খোসামোদ করিলে ছুএকটা 
চাকরী তাহাদের কপালে জুটিবে। 

বড় সহরের নিগ্রোসমাজ দেখিনা আমি নী হইতে পারি 

নাই। তাহার! নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া! সাময়িক উত্তে- 
জনায় এবং অনর্থক বিলাসভোগে দিম অতিবাহিত করিতোছল। 

আমার ইচ্ছা হইত যে, কোন যাছুমন্ত্রে'তাহাঁদের এ মোহ কাটাইয় 

দিই। আমার সাঁধ হইত যে, তাহাদিগকে সম্মোহনমন্ত্রে ভুলাইয়া 
জীবনের যথার্থ কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ দিই। 
আমি ভাবিতাম যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে, আমি তাহাদিগকে 

সহর ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামে বসাইতাম। সেখানে প্রকৃতি-জননীর 
স্থকোমল ক্রোড়ে বাস করিয়া তাহার! জীবনের যথার্থ উন্নতি 

সাধন করিতে পারিবে । দেশের মাটিতে তাহারা একবার বলিতে 

পাঁরিলে প্রকৃত স্থুখভোগের উপায়গুল্ি তাহারা আবিষ্ষার করিতে 

পারিবে । কৃষিক্ষেত্রেই শিল্লির জন্য : কাচা মাল তৈয়ারী হইয়া! 
থাকে--পলীজীবনেই সকল জাতির ধথার্থ সভ্যতার প্রধান উপ।- 

দান উৎপন্ন হইয়। থাকে। পল্লীগ্রামে কৃষিকম্ম করিয়াই সকল 
দেশের জনসমাজ সগ্যতার প্রথম স্তয়ে পদার্পণ করিয়াছে । এই 
স্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহার! শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যা, 
ধর্, ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গের পুষ্টিবিধান করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক ভিত্তি গ্থাপন কর! বড় কষ্ট-কল্পনা- 

সাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্ত একবার & কার্য হইয়! গেলে ভবি- 
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স্যতের সকল উন্নতিই সহজসাধ্য হইয়1 পড়ে । এই কথাগুলি 
আমি আমার “সুরে নিগ্রোদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতাম। 

কিন্তু তখন আমার ন্থযোগ ছিল না। ভবিষ্যতে এই সকল কথা 

আমি নান! ভাবে নান৷ স্থানে প্রচার করিয়া আসিয়াছি। 

ওয়াশিংটনের নিগ্সোরমণীদিগের অবস্থা কিছু বলিতেছি। 

অনেকে ধোপার কাধ্য করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। পারিবারিক 

ভাবে এই ব্যবসায়গুলি চলিত। মায়ে বিয়ে সকলে মিলিয়! কাপড় 

চোপড় পরিষ্কার করিত এইরূপে সমস্ত পরিবারই কণ্ম্ম করিয়। 

যৌথভাবে অর্থ উপাঞ্জন করিত। ইহার ফলে মেয়ের! অল্প বয়স 

হইতেই দেখিয়া দেখিয়া এবং কাজ করিয়া বস্ত্রধৌতি কর্মে পটু 
অর্জন করিত । কিন্তু ক্রমশঃ মেয়ের! স্কুলে ভণ্তি হইল। ওখানে 

৭৮ বতসর কাল লেখা পড়া শিখিত। যখন বি্যাশিক্ষা শেষ 

হইয়। যাইত তাহারা ভাল ভাল পোষাক চাহিত। তাহাদের 

খরচ পত্র বাড়িয়া গেল--মথচ উপার্জন করিবার ক্ষমতা কমিতে 

থাকিল। কারণ ইতিমধ্যে তাহারা গৃহস্থালী ভুলিয়৷ গিয়াছে, 
ধোপার কর্ম করিতেও অপারগ হইয়৷ পড়িয়াছে। পুথিবিদ্যা'র 
ফলে তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। মা, মা্লীমা যে 
কাজ করিতে পারিত সে কাজে তাহাদের এখন লজ্জা! ও অপমান 
বোধ হয়। পারিবারিক সুখ আর থাকিল না। মেয়েরা দুশ্চরিত্র 
হইতে লাগিল। সন্থরে বিদ্ভাশিক্ষায় আমাদের রমণীসমা্গ 
ক্রমশঃ অবনত হইতে থাকিল। 
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আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও 
লোহিত জাতি 

আমি যখন ওয়াশিংটনে পড়িতেছিলাম' তখন ওয়েক্ট ভাঙ্ভি- 

নিয়া প্রদেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একটা নূতন 
স্থানে প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছিল। এ জন্য 
ছুই তিনটি স্থানও নির্বাচিত হইয়াছিল। সেই স্থানগুলির অধি- 
বাসীর! নিজ নিজ নগরের জন্য প্রদেশক্নয় আন্দোলন স্থষ্টি করিতে 
লাগিল। আমার ম্যাল্ডেনপল্লীর পাচ মাইল দূরেই চার্লষ্টন- 

নগর অবস্থিত। এই নগরবাসীরাও 'পাষ্ট্রকেন্দরের মর্ধযাদা লাভ 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। আমি ওয়াশিংটনের 
ছুটির পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, (এমন সময়ে দেখি, আমার 

নিকট চার্লষ্টনের শ্েতাঁজ অধিবাসীর। দিলবদ্ধভাবে একখানা পত্র 

লিখিয়াছেন। আমাকে তাহারা তীঙাদের জন্য ভোট-সংগ্রহ 
কার্যে আহ্বান করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। আমি তাহাদের 

হইয়া প্রদেশের নানা স্থানে ক্যান্ত্য।স করিয়া বেড়াইতাম ; 
তিনমাস কাল পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা! দিয় চালষ্টনের দ্বিকে 

জনগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিলায়। ফলতঃ শেষ পর্য্যস্ত 
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চার্লষটনের অধিবাসিগণই জয়ী হইল। সেই সময় হইতে এখন 

পর্য্যন্ত চার্লষ্টন নগরই ওয়েষ্ট ভাজ্জিনিয়। প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দর 

এবং প্রধান নগর রহিয়াছে । 

এই মান্দোলনে যোগদান করিয়া আমি বেশ একটু নাম 

করিয়া ফেলিলাম। অনেক স্থান হইতেই আমাকে লোকেরা 

রাগ্রীয় আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিল। কত 

দলপতি ও জন-নায়ক ন্মামাকে তাঁহাদের দলে ঢুকিতে আহ্বান 
করিলেন । আমি কিন্তু হুজুগে মাতিলাম না--সাময়িক যশো- 

লাভের মোহে পড়িলাম না। বরং সেই প্রলোভন কাটাইয়৷। 

উঠিয়া আমার জাতির স্থারী উন্নতিবিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়ই চিন্ত 
সমর্পন করিলাম । আমি জানিতাম যে, রাষ্ত্রীয় জীবনে যোগদান 
করিলে আমি কৃতকার্ধ্য হইয়া! নামজাদা লোকই হইতে পারি। 

রাষধীয় আন্দোলনের কর্ম করিবার যোগ্যতা, প্রবৃত্তি ও উৎসাহ সবই 

আমার ছিল। কিন্তু উহাতে লাগিয়া গেলে আমার স্বার্থপরতাই 

প্রমাণিত হইত । আমার নিজ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত বটে, 

কিন্তু আমার সমাজকে আত্ম প্রতিষ্ঠ করিয়া উঠিতে পারিআঁম না । 
আমি বুঝিয়াছিলাম সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে; হইলে 

তিনটি কার্য করিতে হইবে । প্রথমতঃ সমাজের সকঞ্জ স্তরে 

শিক্ষা বিস্তার কর। আবশ্যক | দ্বিতীয়তঃ আমাদের কৃষি, শিল্প ও 
ব্যবসায় পুষ্ট করা আবশ্যক । তৃতীয়তঃ আমেরিকার সমাজে 
নিগ্রোদিগের জন্য সম্পত্তি, গৃহ, জমিদারী ইত্যাদি সঞ্চিত করা 
আবশ্যক । এই তিনটির কোনটিই তখন আমাদের কৃষ্ঠাজ- 
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সমাজে ছিল না বলিলেই চলে। স্ৃতরাং সমাজের এই তিনটি 
প্রাথমিক অভাব মোচন করাই আমার কর্তৃব্য বিবেচম! করিলাম । 
তাহা না করিয়৷ আমি যদি প্রথমেই নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
জন্য রাষ্ত্রীয় আন্দোলনে মাতিয়! যাই তাঁছা হইলে আমাকে স্বার্থপর 
এবং আত্মহিতাকাগক্ষী ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে ? কাঁজেই 
আমার নিজের সুযোগ, সথৃবিধা,ক্ষমত|,যোগ্যতা,পাপ্ডিত্য, ষশোলাভ 

ইতাদি সকল কথা ভুলিয়! গেলাম ।: নিংগ্রাসমাজকেই আমার 
জননীস্থানীয় বিবেচন! করিয়া একমাত্র তাহা রই স্থখবিধানে নিজকে 
নিযুক্ত করিলাম । আমার জীবনব্যাপিণী সাধনার কেন্দ্রস্থলে 
নিগ্রোসমীজকে রাখিয়া! আমার ব্যক্তিগত আশা! আকাঙক্ষা বিস- 
জর্ভন দিলাম। এই সমাজ-সেবা-ব্রত হইতে কোনরূপ প্রলোভনই 
আমাকে টলাইতে পারে নাই। 

নিগ্রোজাতির অনেকেই রাষ্রীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন। 
অনেকেই যুক্ত-দরবারের 'জাতীয়” মষ্ছাসমিতি কংগ্রেসের সভ্য. 
পদপ্রার্থী হইলেন। অনেকেই উষ্লিল হইয়! আইন ব্যবসায় 
ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কেহ কেন্থ ছোট বড় চাকরীর সন্ধান 
করিতে লাগিলেন । অনেকেই সঙগীত- শিক্ষকতার কন্ম্ন রে 
থাকিলেন। আমি বুঝিলাম নিগ্রোস্টগাজের উন্নতি এই ক 
ওয়ালা, উকিল, কেরাণী বা সঙ্গীত-শিক্ষকগণের দ্বারা সাধিত রা 

না। তাহার জন্য অন্যরূপ তপশ্যা! আবশ্যক । এমন কি ক 

সের কার্য্য, উকিলী ব্যবসায় এবং সঙ্গীত- শিক্ষকতার কর্মের জন্যও 

নিগ্রোদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিঝাঁর জন্যই কঠোর সাধন! 
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আবশ্যক । সেই তপস্ায় ও সেই সাধনায় ব্রতী না হইয়া কেবল 
উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ অভিলাষ পোষণ করিলে টি হইবে ? 

আমার শ্বজাতিদিগের এই সময়কার হাব ভাব দেখিয়া 

আমাদের গোলামীযুগের একটা ঘটনা মনে পড়িত। এক নিগ্রো 

সেতার বাজান শিখিতে চাহিয়াছিল। তাহার একজন যুবক প্রত 
সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাহার নিকট সে মনোবাঞ্ 

জানাইল। প্রভূ বুঝিলেন, নিগ্রোর ইহ! সাধ্য নয়। মজা 
দেখিবার জন্য বলিলেন, “আচ্ছা, জ্যাক দাদা, তোমাকে আমি 

তার শ্থিখাইতে রাজী আছি। কিন্তু দাদ, একটা কথ! 

বলি। এজন্য কত করিয়া আমাকে দিবে আমার দস্তুর এই--. 

প্রথম গণ্ড শিখাইবার জন্য আমি ৯২ লইয়৷ থাকি, দ্বিতীয় শিক্ষার 
জন্য ৬২ লইয়া থাকি এবং ভূতীয়টার জন্য আমি মাত্র ৩২ লই। 

আর যেদিন তোমাকে ওস্তাদ করিয়! ছাঁড়িয়। দিব অর্থাৎ শেষ দিন 

মাত্র %১০ লইব। রাজী আছ কি ? নি্রোদাদ। উদ্ভুর করিল, 

“ছোট কর্তা, কড়ারট ত ভালই দেেখিতেছি। তোমাকে আমি 
এইরূপই দিয়! যাইব। কিন্তু কর্তা, আমার একটা অনুরোধ রাখিতে 

হইবে। তুমি শেষ গৎটাই আমাকে প্রথমে শিখাও না: কেন %£” 

আমি আমাদের স্বজাতিদিগের জন-নায়ক ও বড় বড় কর্ন্- 
চারী ইত্যাদি হইবার আকাঙক্ষাকে এই গোলামের শেষ গ€ুটাই 
আগে শিখিবার ইচ্ছার ন্যায় সর্বদা মনে করিয়া আসিয়াছি। 

এজন্য আমি ওসব “বড় কাজে” না যাইয়! নীরব শিক্ষাগ্রচার- 

কম্মেই থাকিয়। গেলাম । 
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চার্লষ্টনে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আধ ম্যাল্ডেনে 
শিক্ষকত৷ করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একখান হাম্পটনের 
পত্র পাইলাম। সেনাপতি আমষ্টরঙ্গ মাকে হ্যাম্পটনে একটা 
বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিরাছেন। প্রতি বসর কাধ্য আরম্ত 

হইবার পুর্বে হ্যাম্পটনের পুরাতন গ্রাঙ্গুয়েটদের মধ্যে ছুএকজন 
বক্তৃতা করিয়া! থাকেন। এবার আমার উপর এই ভার পড়িল। 

আর্ম রঙ্গের পত্র পাইয়! এক সঙ্গে লঞ্জিত_ও আনন্দিত হইলাম । 
আমি এই সম্মানলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছি দেখিয়। 

আশ্চর্য্যান্বিতও হইলাম। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই বক্তুতা 

প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম । আমার আলোচ্য বিষয় হইল “বিজয়- 

লাভের সছুপায় ।৮ 

পাঁচ বসরের মধ্যে নূতন রেলপথ' অনেক খোলা হইয়াছে । 
হ্যাম্পটনে ষাইবার সময়ে এবার সমস্ত প্লাস্তা রেলপথেই গেলাম। 
পাচ বৎসর পূর্বে কি কঞ্টে আমি কত পথ হাটিয়া কত দিন ন! 
খাইয়! সেই একই রাস্তায় হ্যাম্পটনোর বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত 
হইয়াছিলাম! আজ আমি সেইখানে সম্মানজনক পদলাভ 
করিয়। বন্তুত!। দিতে চলিয়াছি। অতীন্ব ও বর্তমান তুলন৷ করিতে 
করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল । পাচ বতসরের মধ্যে 
কোন লোকের এরূপ ভাগ্য পরিবর্তন টিয়াছে কি না আমার 
জানা নাই। 

হাম্পটনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ ামাৰ খুবই আদর আপ্যায়িত 
করিলেন। আমি অনেক দিন পরে আসিয়া, বন্ুবিষয়ে পরি- 
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বর্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করিলাম। আঁমাদের সমাজের যে যে 

বিষয়ে অসম্পূর্ণ ত। ও অভাব রহিয়াছে, বিদ্যালয়ে ঠিক সেইগুলি 
পুরণ করিবার জন্যই আর্ম্রঞ্গ মহোদয় এবং হ্যাম্পটনের শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্রীগণ চেষ্িত ছিলেন । 

অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষাপ্রচারকেরা সমাজের অবস্থা 

বুঝিয়! বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেন না । অবনত ও দরিদ্র লোক- 
সমাজে শিক্ষাবিস্ত।র করিতে যাইয়৷ বহু সপ্প্রয়াসী কম্মিগণ এজন্য 
সুফল স্যষ্টি করিতে পারেন নাই । অন্য এক সমাজে যে অনুষ্ঠানে 
সকল লাভ হইয়াছে তাহাই অবনত সমাজে প্রবর্তন করিতে 

যাইয়া তাঁহার! বিফল হইয়াছেন। তীহারা বুঝেন না যে, এক 

সমাজের যাহা শুভ, অন্য সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে। 

শেতকায় সমাজে যাহাকে উন্নত শিক্ষাপ্রণালী বলি তাহাই ষে 

কৃষ্ণা নিগ্রোসমাজেও সফল প্রসব করিবে, কে বলিতে পারে £ 

এমন কি, পুর্বববন্তী কোন যুগে হয়ত একটা অনুষ্ঠানের দ্বার! 
সফল পাওয়৷ গিয়াছে । কিন্তু তাহার দ্বারাই যে এখনও উপকাব 

হইবে, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি? কিন্তু শিক্ষা- 

প্রচারকের! দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়াই অনেক “ক্ষেত্রে 
করে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখিতে পাই। ১০০০ মাইল দুরে 
কোন দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে তাহাই ন্ধের 
স্যায় ইহার! হয়ত কোন সমাজে প্রচার করিতে থাকেন। অথব 

১০০ বৎসর পুর্বেব যে বিদ্া কাধ্যকরী ছিল এতদিন পরে'ও 

তাহারা তাহাই চালাইতেছেন। হাম্পটন-বিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের! 
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এরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তীহার!। জানিতেন : যে, উনবিংশ 

শতাব্দীতে তীহারা রহিয়াছেন। তাহার! বুঝিতেক্স যে, নিগ্রো- 

জাতির জন্য তীহারা ব্যবস্থা করিতেছেন। আর তীহারা মনে 
রাখিতেন যে, যুক্তরাজ্যের একটি: প্রদেশের মধ্যেই তাহাদের 
কম্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত । 

শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে আর একটা দোষও অনেক সময়ে লক্ষ 

করিয়াছি । শিক্ষকেরা মনে করেন ঘ্ে, ছাত্রের সকলেই এককপ, 

সকলকেই একই প্রণালীতে, একই আদর্শে, একই জীবনযাপন 

প্রথার ভিতর দিয়! মানুষ করা ধায়। এজন্য সকলের 

একটা “পেটেন্ট” ছাপ মারিয়া দিবার জন্য শিক্ষকের! পা 
চেষ্টা করিয়া খাকেন। তীহার! ভুলিয়া যান যে, মানুষ বিচিত্র, 

ছাত্রগণের স্বভাৰ বিভিন্ন, এক একজনের এক এক প্রকার 
মেজাজ, প্রবৃত্তি ও ধারণা । স্থতরাং প্রত্যেকের অভাব বুঝিয়া 
শিক্ষ। দিলেই স্থফল ফলিতে পায্রে। স্থখের কথা, হ্যাম্পটনে 

ছাত্রদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বিষয়ে বেশ লক্ষ্য রাখা! হইত 
এক একজনকে এক এক প্রকার শিল্প, কৃষি ও পুথি শিখান 
হুইত। ফলতঃ ছাত্রের! সজী ভবে মনের আনন্দে বাড়িয়া 

উঠ্ঠিত। যাহার যে বিষয়ে অভাঁব তাহার ঠিক সেই বিষয়েই 
শিক্ষা হইত। লেখা পড়া শিখিয়! ঘে তাহাদের উপকার হইতেছে 
প্রতিদিন তাহার! ইহ! নিজেই বুঝিতে পারিত। 

হ্যাম্পটনে আমার বক্তৃতা দেওয়া! হইয়া গেল। সকলে খুসী 
হইলেন। আমি ম্যাল্ডেনে ফ্লিরিয়া আমিলাম। এখানে 
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শিক্ষকতার জন্য পুনরায় ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময়ে আর্ম রঙ্গ 
মহোদয়ের আর একখানা পত্র পাইলাম। ভিনি আমাকে 

হ্যাম্পটনে একটা শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। 

ইতিমধ্যে আমি, আমার দুইটি ভাই ও আমার পল্লীর অপর 
গারিজন, সর্ববসমেত ছয় জন ছাত্রকে ম্যাল্ডেন হইতে হ্যাম্পটনে 

পাঠাইয়াছি। তাহাদিগকে আমি ঘরেই এতদুর তৈয়ারী করিয়া 
দিয়াছিলাম যে, তাহারু! হাম্পটনে যাইয়া সকল বিষয়েই উচ্চ 
শ্রেণীতে ভর্তি হইবার স্থযোগ পাইয়াছিল। ইহাদের লেখা- 

পড়া এবং স্মভাৰ চরিত্র দেখিয়! আর্ম টুরঙ্গ আমার গুণপনাঁয় মুষ্ধ 
হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, আমার দ্বার বেশ ভালই 

শিক্ষকতার কাধ্য চলিতে পারে । এজন্যই তিনি উৎসুক হইয়া 

আমাকে হ্যাম্পটনে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি ষে সকল 
ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন আজ কাল বোষ্টন-, 
নগরে প্রসিদ্ধ চিকিওসা-ব্যবসায়ী। তিনি এ নগরে শিক্ষা 

পরিষদেরও একজন সদস্য । 

এই সময়ে আম” গ্রঙ্গ মহোদয় লোহিত জাতিকে শিক দিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দ্রিনে কেহই বিশ্বাস; করিতে 

পারিত না যে, লোহিতবর্ণ ইপ্ডিয়ান জাতির লোকেরা লেখাপড়। 
শিখিয়া সভ্য হইতে পারিবে । আম্্রঙ্গ কিন্তু পরীশ্গ করিতে 
কৃতসন্কল্প। তিনি ফেডারেল-দরবারের সাহায্যে প্রীয় ১০০ 

লোহিত শিশু ও যুবক হ্যাম্পটনে লইয়া আসিলেন। তাহাদিগকে 
বিষ্ালয়ের মধ্যেই রাখিলেন। আমি তাহাদিগের ভরণপোষণ, 



১০৮ নিশ্সোজাতির কন্মবীর 

রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার প্রাপ্ত হইলাম। এই কার্য আমায় 

খুব ভালই লাগিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার স্বজাতির 

জন্য কম্ম্ন ত্যাগ করিয়া এই নুতন এক লোকসম্প্রুদায়ের সেবায় 

নিযুক্ত হইতে তত বেশী উৎসাহী ছিলাম না।- কিন্তু আর্ম রিয়া 

আদেশ শিরোধাধ্য করিয়৷ লইলাম ।. 

প্রায় ৭৫ জন লোহিত ইণ্ডিয়ান আমার রক্ষণাবেক্ষণে 

থাকিল। আমি ছাড়া তাহাদিগের 'নিক্ট আমাদের স্বজাতীয় 

আর কেহ ছিল না। কাজেই দায়িত্ব আমার যথেষ্ট । একে 

ত ইগ্ডিয়ানেরা শ্বেতকায়দিগকেই সম্মান করে না। তাহার! 

শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য এইরূপই তাহাদের বিশ্বাস। কৃষ্ণাঙ্গ 
নিগ্রোরা তাহাদিগের কাছে উল্লেখযোগ্য জাতিই নয়। তাহার 

উপর আমর! এতকাল গোলামী করিয়াছি। ই্ডিয়ানের “যায় 
প্রাণ থাকে মান” ভাবিয়া কোন দিনই গোলাম হয় নাই। এমন 
কি তাহারাই তাহাদের দেশে অনেক ক্রীতদাস রাখিত। ম্থতরাং 
জাতিসমহ্য। মীমাংসা করিবার জন্য: আমকে প্রথম প্রথম বড় 

বেশী ভাবিতে হইয়াছিল । ৃ 

অধিকন্তু সকলেরই ধারণা জন্দিয়াছিল, আর্ুঙ্গের এই চেষ্টা 
ফলবন্তী হইবে না । তিনি একটা এ সাধন করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন । 

যাহা হউক, অল্লক।লের মধ্যেই ! আমি ইণ্ডিয়ান্দিগের বন্ধু 

হইয়। পড়িলাম। আমি তাহাদের, ্টাহার আমার, এই ভাব 
বেশ জমিয়া গেল। আমাদের মধ্যে বেশ সন্ভাব ও শ্রীতি এবং 
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চালবাসার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল । আমি দেখিলাম, লোহিত 
প্ডিয়ানেরাও মানুষ__তাহাদেরও হৃদয় আছে-_তাশ্রীরাও ভাল- 

সিতে জানে__তাহারাও সদ্সৎ বুঝিয়া কন্পা করিতে পারে। 
দ্মেই দেখিলাম, তাহারা আমাকে সুখী করিবার জন্য কত কি 

চরিতে চাহিত । 
তাহাদের একটা «গৌ” ছিল। তাহার! তাহাদের স্বজাতির 

চহ্ুন্্রূপ চুলগুলি কাটিতে দিত না। কম্বল মুড়ি দিয়। 
ব্ড়াইতেও তাহার। ভাল বাসিত-+এ অভ্যাস তাহার! ছাড়িতে 

ঢহিত না । ধূমপানের অভ্যাসও তাহাদের একটা! জাতীয় চরিত্রের 

সন্তর্গত ছিল | তাহাদিগকে কোন মতে ইহা! বন্ধ করান যাইত না। 
কন্তু দোষ কি ? সকল জাতিরই কতকগুলি “গৌঃ থাকে । শ্েতাজ 

ঈাতিদেরই কি কতকগুলি খেয়াল নাই ? তাহার! পৃথিবীর সকল 
জাঁতিকেই তাহাদের ধণ্ম, তাহাদের ভাষা, তাহাদের পোঁবাক, 

তাদের খান! ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পীড়াগীড়ি করেন। যেন 

দা চামড়াওয়াল। লোকের! যাহ! যাহা করে, অন্যান্য আতির 

কপ ঠিক সেইরূপ অনুকরণ না করিলে তাহার! সভ্য ঞুইতে 

[রে না স্থতরাং লোহিত শিশু ও যুবকদিগের স্থার্ত্ীবিক 
ভ্যাসগুলিতে আমি বিশেষ বিরক্ত হইতাম না। ৃ 

আমার বিশ্বাস__কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে 

কান প্রাভেদ নাই। তাহার! বোধ হয় ইংরাজী শিখিতে -কিছু 
বশী সময় লইত। অন্যান্য সকল বিষয়ে দুইএরই প্রতিভা এক 

ধকার। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় অথবা ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি 
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শিক্ষা কবিবার জন্য নিশ্রে। ও ইগ্ডিয়ান ছুই জাতিরই' একপ্রকার 

যোগ্যতা ও অযোগ্যতাই ছিল । 

হাম্পটন-বিদ্যালয়ের নিগ্রে। ছাত্রেরা নান উপাক্জে ইণ্ডিয়ান- 

দিগকে সাহায্য করিত। ইহাতে আমি; বিশেষ সম্থ্টই হইতাম । 
নিগ্রোরা অনেক সময়ে লোহিতদ্দিগকে নিজ ঘরে থাকিতে দিত। 
ইণ্ডিয়ানের৷ এইরূপে উচ্চশিক্ষাপ্রীপ্ত; নিখ্রোদিগের সহবাসে 
থাকিয়া ইংরাজী ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত। 

হাম্পটনের কাল ছেলের৷ এই লাল ছাত্রদিগকে যেরূপ 

বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেছিল, যুক্তরাজ্যের কোন অঞ্চলের শ্বেতা 
সম্ভানেরা অন্য কোন জাতির ১০০ ছাত্রকে সেইরূপ হৃদ্যত!র 
সহিত গ্রহণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি কতবার 

শ্বেতাঙ্গ যুবকিগকে বলিয়াছি, “যতই ৫তামরা অবনত জাতিকে 

উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে ততই তোম্র! নিজেই উন্নত হইবে। 

সেই অবনত জাতি যেই পরিমাণে অবনত ছিল তোমদের উন্নতি 
ও সভ্যতা ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে ।” 

এই উপলক্ষ্যে আমার একটা কা মনে পড়িয়া গেল। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত ফেড্রিক্ ভগলাস এক সময়ে পেনসিল ভেনিয়া 
প্রদেশে রেলে বেড়াইতেছিলেন। তিম্নি কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো৷। রেল 
কোম্পানীকে তিনি পয়স! সমানই দিয়াছেন--কিন্কব তিনি শ্বেতাঙ্গ- 
দিগের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিতে পাইক্োন না। তীহাকে মাল- 
গাড়ীতে অগ্ঠান্ত নিগ্রোর সঙ্গে বসিয়! খাইতে হইল। একজন 

শ্বেতাঙ্গ বন্ধু সেই মালগাড়ীতে বাইন ডাগলাসকে বলিলেন, 



। আমেরিকার কৃষ্ণা ও লোহিত জাতি ১১১ 

“মহাশয়, আমরা আপনার এই অপমান দেখিয়! বড়ই দুঃখিত 

হইয়াছি।” ডাগলাস সোজ! হইয়া বসিলেন এবং সদর্পে উত্তর 

করিলেন, “ডাগলাসকে অপমান কে করিতে পারে ? আমার 

আত্মাকে কোন বাহিরের লোক স্পর্শ করিতে পারে কি ? আমি 

বলিতেছি, এই ব্যবহারে আমার বিন্দুমাত্র অসম্মান বা নিন্দ। হয় 
নাই। যাহারা এইরূপ ছূর্বব্যবহার করিয়াছে তাহারাই যথার্থ 

নীচাঁশয় এবং নিন্দনীয় হইয়! পড়িয়াছে। তাহাদের হৃদয়েই 

কালিমা জম! হইতেছে ।৮* 
আমি রেলপথের আর একট। নিশ্রোসমহ্যার ঘটনা উল্লেখ 

করিতেছি । একজন নিগ্সোর সমস্ত শরীর অতিশয় সাদ [ছল । 

তাহাকে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদিগের সঙ্গে তুলনা! করিয়া কেহই তাহার 

জাতি স্থির করিতে পারিত না। সে এক সময়ে কৃষ্তা্গাদগের 

গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছে । টিকেট-সংগ্রাহক তাহাকে সেইখানে 

দেখিয়৷ থম্কাইয়া দাঁড়াইল। সে কি নিগ্রো, না ইয়ান্ছি ? 

তাহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি সে নিঞ্রে হয়, 

ভালই। কিন্তু যদি সে শ্বেতাঙ্গ হয়, তাহ! হইলে তাহার্্ক কি 
করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে নিগ্রো কি না? ইহাতে 
শ্বোঙ্গের অপমান হইবারই সম্ভাবনা । টিকেট-সংগ্রাহক সেই 
ব্যক্তির আপাদ মস্তক পুষ্থনুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। তাহার 
চুল, চোখ, হাত, কান কিছুই বাকী রাখিল না। কোনমতেই 

বুঝা গেল না যে, এ লোক নিগ্রো, কি সত্য সত্যই শ্বেতাজ। 
শেষে উপায় না দেখিয়া লোকটা মাথা হেট করিয়। তাহার পায়ের 
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দিকে দেখিতে থাকিল। আমি সেই গাড়ীতে 'বসিয়াছিলাম 

এবং রেলের্ কেরাণীর এ পরীক্ষা দেখিয়া! মনে মনে ভাবিলাম, 
“বাহাহউক, এইবার সন্ধান পাওয়৷ যাইবে ।” সত্যই তাহার 

পা দেখিয়া সে বুঝিল যে, এ ব্যক্তি ৰ্বিখ্্োই বটে এবং তাহাকে 
কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল । আমি ্ৃথী হইলাম ষে, গোলমালে 

আমার একক্তন স্বজতি কমিয়৷ গেল না ৃ 

আমি ভদ্রতা সম্বন্ধে একট। নিয়ম !স্থির করিয়াছি । কোন 

লোক সভ্য ও ভদ্র কিন! তাহা বিচার ধ্রিবাঁর জন্য আমি কোন 

নীচ জাতির লোকের সঙ্গে তাহার আচাঁর ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া 

থাকি 1 .পুর্বেব গোলামীর যুগে দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ প্রভূর। 
তাহাদের ক্রীতদাসগণের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করিতেন তাহ।তে 

তীহাদের মধ্য হইতে ভদ্র ও অভদ্র, সভ্য ও অসভ্য খুঁজিয়! 

বাছ! সহঙ্গ ছিল। এখনও পুরাতন মা মন্লিবের সন্তানেরা পুরাতন 

গোলামবংশীয়দিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবস্থীর করিয়া! থাকে তাহাই 
ভদ্রেত। বিচারের প্রকৃষ্ট মাপকাঠি । 

জর্ডভ ওয়াশিংটন একদিন রাস্তাঁর হাঁটিতে ছিলেন, এমন 
সময়ে একজন কৃষ্ণাজ নিগ্রে। তাহাঞ্লে টুপি তুলিয়া নমস্কীর 
করিল। তিনি তত্ক্ষণাৎ নিখ্রোকে আহার টুপি খুলিয়া নমস্কার 
করিলেন। সাহার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর! এজস্ঠ্য তাহাকে পরে নিন্দ। 
করিতেন। তিনি উত্তর দিতেন »িত্বোমরা কি বলিতে চাহ যে, 

একট। তাশিক্ষিত অসভ্য নিঝো আয়াকে ভদ্রতায় হারাইয়। 

দিবে ?% 
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আমেরিকায় জাতি-ভেদের ছুই একটা দৃষ্টীস্ত দিতেছি। 
আমি যখন হ্যাম্পটনে লোহিত ছাত্রদিগের অভিভাবকৃতা করিতে- 

ছিলাম সেই সময়ে আমার অধীনস্থ একজন ছাত্রের অস্থখ হয়। 

আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া “ফেড্রাল-দরবারে”র কর্মচারীর নিকট 
ওয়াশিংটনে যাইতেছিলাঁম । তিনি ইহাকে ষথ! স্থানে তাহার 

স্বদেশে পাঠাইয়! দিবেন । ওয়াশিংটনে যাইবার পথে খানিকটা 
একট! ঠ্টীমারে যাইতে হয়। উহাতে হোটেল ছিল। সকলের 
খাওয়! দাওয়া হইয়। যাইবার পর আমি সেখানে খাইতে গেলাম । 

আমার লোহিত ছাত্রও আমার সঙ্জে ছিল। ছ্রীমারের হোটেল- 
ওয়াল বলিল, “লোহিত যুবক খান! পাইবে, তুমি পাইবে না।” 
আমি অবশ্য বিস্রিত হইলাম-সকারণ আমাদের দুইজনের রঙে 
বড় বেশী তফাৎ ছিল না। কিন্ত সে এত ওস্তাদ যে, দেখিবা- 

মাত্রই কৃষ্ণ লোহিত সহজেই চিনিয়৷ ফেলিয়াছে ! 

তাহার পর আর একটা হোটেলেও এইরূপ ঘটিল। আমি 

হ্যাম্পটন হইতে আসিবার সময় সেই হোটেলে থাকিতে 'আদিষ্ট 
হইয়! ছিলাম । কিন্তু তাহারাও আমাকে জায়গা দিল না॥ 

জাতিভেদের আর একটা! দৃষ্টান্ত দিতেছি । একবার: একটা 
দহরে মহাগোলযোগ পড়িয়া যায়। একজন লোককে &লিঞ্চ” 

বা সঙ্ভানে মারিয়া! ফেলিবার যোগাড় হুইয়! উঠিল। ব্যাপার কি 
অনুসন্ধানে জান! গেল যে, কাল চামড়ার একটা! লোক স্থানীয় 

হোটেলে খাইতে গিয়াছে । কিন্তু সে নিগ্রো নয়, সে মরকো 

দেশের একজন অধিবাসী, আমেরিকায় বেড়ীইতে আসিয়াছে । 

৮ 
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তাহার রং কাল এবং ইংরাজীতে দে কথ! বলিগ্ে পারিত। 
কাজেই লোকের! তাহাকে নিখ্রো ভাবিয়া লইয়াছিল। যখন 

রটিয়া গেল যে, সে নিগ্রো৷ নয় আর কেন গোলযোগ থাকিল ন। 
তাহার পর হইতে মরক্কোবাসী ব্যক্তিটি: ইংরাঁজীতে কথ! না বলাই 
শ্রেয়জ্ঞান করিয়াছিল । | 

লোহিত ছাত্রদের লইয়া হাম্পটলে এক বৎসর কাটাইলাম। 

এই সময়ে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আর একটা! স্থযোগ জুটিল। 
তাহার ফলে আমার টান্কেজির কর্মে ঘর্থেউ সাহায্য হইয়াছে। 
আম গজ দেখিলেন, নৃতন নূতন নিঞ্চো। পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে 
শিক্ষালাভের জন্য তাহার নিকট আবেদন করিতেছে । কিন্তু 
তাহাদের বড়ই ছুরবস্থা । পয়সা দিয়া স্কুলে থাকা কঠিন, এমন 
কি, দুই চারি খান কেতাব কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। 
সেনাপতি মহাশয় ইহাদিগের জন্য একটা নৈশবিদ্যালয় খুলিবার 
আয়োজন করিলেন । 

ব্যবস্থা হইল যে, তাহার! দিনে ১০. নট করিয়া খাটিবে এবং 

রাত্রে ২ ঘণ্টা মাত্র স্কুলে পড়িবে। এই কাজের জন্য তাহাদিগকে 

বিদ্ভালয় হইতে খোরাক দেওয়া হইতবে। তাহ ছাঁড়া নগদও 
কিছু তাহাদ্দিগকে দেওয়া যাইবে । এই নগদ টাকাটা সম্প্রতি 
তাহারা বিদ্যালয়ের ধনভাণ্ারে জঙ্জা রাখিবে। ভবিষ্যতে 
তাহাদিগকে দিবাভাগের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়! লওয়া যাইবে। 
তখন এ পুজি হইতে তাহাদ্দের খোরাক: পোঁধাক চলিতে পারিবে । 
অবশ্য এইরূপে. অন্ততঃ দুই বৎসর ফ্লাল নৈশ-বিদ্যালয়ে ন৷ 
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থাকিলে তাহার! দ্িবা-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না 
এবং দিবা-বিদ্যালয়ের জন্য নিজ নিজ অভাবমোচনোপধযোগী 

টাকাও জমা হইয়! উঠিবে না । অধিকন্তু এই ছুই বৎসরব্যাপী 
জীবনযাপনের ফলে তাহার! কতকগুলি শিল্প ও কৃষিকম্ধ্ন শিখিয়া 

ফেলিবে। তাহাদের পু'থিবিদ্যাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে । 
এদিকে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়েরও কৃষিবিভাগ এবং শিল্পবিভাগ 

সবিশেষ পুষ্টিলভ করিবে । সুতরাং এই নৈশবিদ্যালয়ের দ্বার! 
শেষ উপকার হইবাঁর সম্তাবন! । 

আর্মস্র মহোদয় তাহার এই নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ভার 

আমায় দিলেন। প্রায় ১২ জন উৎসাহী ও কর্মঠি ছাত্র ও ছাত্রী 
লইয়! নৈশবিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ভ করা গেল । দিবাভাগে 

পুরুষেরা বিদ্যালয়ের করাতখানায় কাজ করিত এবং মেয়ের! 

ধোপার কন করিত। দুই কাজই অত্যধিক কঠিন ছিল। কিন্তু 
তাহারা বেশ ভাল করিয়া করিত । এদিকে নৈশবিদ্যালযের জন্য 

পড়। প্রস্তৃতও তাহার! মনোযোগের সহিত করিত। লেগাপড়। 

শেষ করিবার ঘণ্ট। বাজিয়া গেলেও তাহারা উহাতে জাগিয়৷ 
থাকিত। ঘুমাইতে যাইবার সময় হইয়! যাইবার পরেও স্তীহারা 
আমাকে তাহাদিগের পড়া বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিত ॥ 

ইহাদিগের দিনের ও রাত্রের কাজ দেখিয়া আমি অত্যন্ত 
সন্থুষ হইয়াছিলাম। ইহাদের পরিশ্রম স্বীকার এবং বিদ্যাভ্যাসে 
মনোযোগের জন্য ইহাদিগকে আমি একট! নূতন নাম দিয়াছিলাম । 

তাহাদিগকে “কর্্মঠ-সমিতির” সব্দস্য বলিয়া ভাকিতাম। ক্রমে 
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হ্াম্পটন-বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদের স্থুনাম ছড়াইয়া পড়িল-.. 
হাম্পটনের ঘাহিরেও এই নামের আদর হইতে লাঙ্গিল। নৈশ- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি ছাপান সার্টিফিকেটও দিতে আরস্ত 
করিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা থাঁকিত__ 

“হাম্পটন-বিদ্যালয়ের 'কর্ঠ-সর্মিতি'র অমুক'**"অত'বদর 
নিয়মিতরূপে কার্য করিয়া এই প্রশংসা-গত্রের অধিকারী হইয়াছে” 
সমাজে এই প্রশংসা-পত্রগুলির আদর বাড়িতে লাগিল। সঙ্গ 
সঙ্গে হাম্পটনের নামও সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িল। কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে ছাত্র সংখ্য। বাড়িয়া গেল। আজ-সেই নৈশবিদ্যালয়ে ৩০। 

৪০০ ছাত্র লেখ! পড়! শিখিয়৷ থাকে ।: ইহার ছাত্রেরা ইতিমধ্যে 
দেশের নান! সৎকর্ণে উচ্চন্থানও অধিকার করিয়াছে। 



হলঞভহ্ম আন্যান্স 
০৩৪৯০ 

টাক্ষেজীতে পল্লীপর্য্যবেক্ষণ 

এবার হ্যাম্পটনে আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এক সঙ্গে 

চলিয়াছিল। আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে একজন ছাত্র-শিক্ষকভাবে 

জীবন যাঁপন করিয়াছিলাম । 

লোহিত 'ইগ্ডিয়ান' ছাত্রদিগের পরিদর্শন আমার হাতে ছিল | 

নবপ্রতিষ্ঠিত নৈশবিষ্ভালয়ের শিক্ষকতাঁও আমি করিতাম। সঙ্গে 
মঙ্গে আমার নিজের উচ্চ শিক্ষালাভও চলিতেছিল। আমি হ্াম্প- 

টন-বিষ্ভালয়ের একজন অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি নুতন 

বিষয় শিখিতে লাগিলাম । তীহার নাম রেভারেগু ডাক্তার এইচ, 

বি, ফ্মেল। আর্ম জের মৃত্যুর পর ইনি হ্াম্পটনের নানা 
হহ্য়াছেন। 

নৈশবিষ্ভালয়ে একবগসর “কর্ম্ঠ-সমিতি”কে ড়াইলাদ | 
'বক্রমে তাহার পর আমার একটা অভাবনীয় স্থযোগ আসিল ] 

[হাতেই আমার জীবন-কর্ণ্ম আবদ্ধ হয়__সেই কাজেই আমি 

্ঞ লাগিয়া আছি। 
| ১৮৮১ ধুষ্টাব্দ অর্থাৎ আমার যখন প্রায় ২২২৩ বগসর বয়স 

মিঃ কথ বলিতেছি। একদিন সন্ধ্যাকালে গির্জার 

ধ্য শেষ হইবার পর সেনাপতি আর্ম্ুঙ্গ আমাকে বলিলেন, 



১১৮ নিগ্োজাতির কণ্পবীর 

“দেখ, আমি আলাবামা প্রদেশ হইতে একখান! চিন্ঠি পাইয়াছি। 
কয়েক জন (লোক সেখানে একটা শিক্ষক-বিষ্ভালয় খুলিতে চাহেন। 
এই বিদ্যালয়ে নিগ্রোজাতিরই শিক্ষার: ব্যবস্থা হইবে। সম্ভবতঃ 

টাস্কেজী নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে তীঁহাদের বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হুইবে। কিন্তু তাহাদের একজন পঞ্জিচালক আবশ্যাক ৷ তাহারা 
আমার নিকট লোঁক চাহিয়াছেন।” : 

আলাবামার পন্রলেখকগণ তাঁবিয়াছ্বিলেন, তাহাদের প্রস্তাবিত 

বিগ্ভালয়ের জন্য নিগ্রোজাতীয় শিক্ষক পাওয়া যাইবে ন|। 

তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সেনাপতি মহাশয় তাহাদিগকে একজন 
শেতকায় লোকেরই নাম করিবেন। 

পরদিন সকালে সেনাপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 

আমি এ কাজ লইতে প্রস্তুত আছি কি ন! জিজ্ঞাসা করায় আমি 
বলিলাম, “চেষ্টা করিতে পারি।” তিনি আলাবামায় উত্তর দিলেন, 
“আমি একজন নি্রোকে পছন্দ করিয়াছি, তাঁহার নাম বুকাঁর 
ওয়াশিংটন। কোন শ্বেতাঙ্গের সন্ধান আমি দিতে পারিলাম ন!। 

যদি এই নিগ্রো যুবককে আপনারা গ্রছণ করিতে প্রস্তৃত থাকেন 
পত্রপাঠ লিখিবেন। ইহাকে পাঠাইয়। দিব ।৮ 

কয়েক দিন পরে আর্ম রঙ্গের নিকট একটা তার আদিল 
তিনি ছাত্রদের সঙ্গে রবিবারে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন 

কাধ্য শেষ হইয়! গেলে তিনি তারের খবর ছাত্রদিগকে দিলেন 

তাহাতে লেখা ছিল £-_“বুকার ওয়াঞ্সিংটনের দ্বারা কাজ কে 
চলিবে। শীত্্রই তাহাকে পাঠাইয়া দি 1” ্ 
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বিদ্যালয়ের মধ্যে আনন্দ উৎসব হইল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ 

মিলিয়৷ আমাকে বিদায়ভোজ দিলেন। আমি টাঁস্কেজী ঘাত্র! 

করিলাম । পথে কয়েকদিন আমার পল্লী ম্যাল্ডেনে কাটাইয় 
গেলাম। 

আলাবামায় টাস্কেজী একটি ক্ষুদ্র নগর। ইহার লোক সংখ্যা 
মাত্র ২০০০ | তাহার মধ্যে ১০০০ নিগ্রো ! দক্ষিণপ্রান্তের “কৃষ্ণ- 

বিভাগে” এই জনপদ অবস্থিত। আলাবামাপ্রদেশের অনেক- 

গুলি “কাউণ্টি” বা জেলা । তাহার কয়েকটিতে নিগ্রোসংখ্যা খুব 

বেশী। কোন জেলায় শতকরা ৬০, কোন জেলায় শতকর|। ৭৫ 

জন, কোন জেলায় এমন কি শত কর। ৯০ জন. নিগ্রোর বাস। 

যে জেলায় টাক্ষেজী নগর সেই জেলায় শ্বেতাঙঈগদিগের সংখ্য। 

নিতান্তই অল্প । এই জন্যই বোধ হয় এ অঞ্চলকে কৃষ্ণ-বিভাগ 
বল। হইত। 

শুনিয়াছি এ অঞ্চলের মাটি কাল বলিয়া উহার নাম কৃষ্ণ- 
বিভাগ হইয়াছিল। কাল মাটিই উর্ববর। এজন্য চাষাবাদের 
স্ববিধা এই সকল স্থানে বেশী। কাজেই এ অঞ্চলে;গোলাম 
খাটাইলে লাভ হইবার আশা যথেষ্ট । এই সকল: কারণে 
গোলামীর যুগে গোলামখানা, গোলামাবাদ ইত্যাদি এই গ্লিভাগকে 
ছাইয়। ফেলিয়াছিল। একে কাল মাটি তাহার উপর কাল 

কের বাস । স্থতরাং কৃষ্ণ-বিভাগ নাম শীত্বই সমাজে প্রচারিত 

ইইয়। গেল। আমাদের স্বাধীনতালাভের পর হইতে কৃষ্ণ-বিভাগ 

বলিলে প্রদেশ বিশেষ বুঝায় । আজকাল যেসকল স্থানে নিগ্রোর 
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সংখ্যা বেশী সেই সকল স্থান কৃষ্ণ-বিভাগের অস্টর্গত বুঝিতে 
হইবে। ্ 

টাস্কেজীতে পৌছিবার পূর্বে মনে: করিয়াছিলাম:যে, ওখানে 
বাড়ীঘর, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সকলই বোধ হয় আঞ্ছে। আমাকে 
যাইয়াই শিক্ষকতার কর্ম আরম্ত করিত্তে হইবে । আমি পৌছিয়! 
দেখি, কিছুই নাই, বাড়ী ঘর আস্বাঁব পত্র ত নাইই, এমন কি 

বিষ্ভালয়ের জন্য কোন স্থানও নির্ববাচিত্ত হয় নাই। সবই আমাকে 

নিজ হাতে করিয়া! লইতে হইবে। অবে একথা আমি বলিতে 
বাধ্য যে, এখানে ইট কাঠ, চুণ শুরকি; খাতাপত্র ইত্যাদি নিজ্জীঁব 
পদার্থ ছিল ন! সত্য । কিন্তু এই সমুদয় অপেক্ষা! সহত্গুণ মুল্যবান্ 
এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ ছিল। সে ওখানকার নিগ্রো৷ সম্তান- 
গণের শিখিবার আকাগুক্ষা, মানুষ হইবার ব্যাকুলত, জ্ঞানার্জনের 
জন্য আন্তরিক পিপাসা । তাহাদের ৰিগ্ালাভের নিমিন্ত আগ্রহ 

দেখিয়া আমি বুঝিলাম এবং মনে 'ঘনে বলিলাম যে, “ইহাই 
বিদ্যালয়, এই ক্ষুধা ও পিপাসাই বিষ্ভাঞ্ধীয়ের প্রাণ । এই ব্যাকু- 
লত| হইতেই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রচ্ভিঠিত হইবে। এই প্রাণ 
হইতেই শরীর আসিবে । জায়গাজমি,: বাড়ীঘর, আল্মারী চেয়ার 
ইত্যাদির অভাব এই শাস্তরিকতাই পুরুণ করিয়া লইবে। যেখানে 
আত্মা আছে, সেখানে দেহের অভাব থাকিবে না” 

টাম্কেজী সহরট! নিগ্রো-বিদ্ালইয়র পক্ষে একটি অতি 
উপযুক্ত স্থান মনে হইল। ইহার : চারিদিকেই অনেকগুলি 
নিখ্রো-পল্লী । স্থানও কিছু নির্জন-_বঁড় রেল রাস্ত। হইতে প্রায় 
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৫1৬ মাইল দূরে। অথচ তাহার সঙ্গে একটা ছোট রেল লাইনের 

যোগ ছিল। তাহা ছাড়া আর একটা সুবিধাও দেখিলাম । এই 

পল্লীর শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্যার আদর করিতেন । গোলামীর যুগ হইতে 

এখন পর্যন্ত এখানে শ্বেতাজের। একটা বিদ্যালয় চালাইয়া 

আপসিতেছিলেন। স্থতরাং লেখা পড়ার একটা আব্হাওয়া এই 

অঞ্চলে মানসিক ও নৈতিক স্থাস্থ্যের স্ষ্টি করিত। অধিকস্ত 

নিশ্রোরাও নিতান্ত ছুশ্চরিত্র ছিল না। তাহার। লিখিতে পড়িতে 

পারিত না বটে, কিন্তু শ্বেতাজদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক 

বিষয়ে তাহারা উন্নত হইয়া ছিল। ছুই জাতির মধ্যে সম্ভাবও 

মন্দ বুঝিলাম না। একটা দৃষ্টাস্ত দিতেছি । এই সহরে একটা 
ধাতুর কারখান! ছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন নি্ো! ছুই 

জনে মিলিয়া ইহার যৌথ মালিক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্বেতা 

মালিকের মৃত্যুর পর ইহা সর্ববাংশে নিগ্রৌর সম্পস্তি হয়। 

আমি এক বগুসর পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম । 

হাম্পটনের স্থনাম এ অঞ্চলে বেশ কাঁজ করিতে ছিল বুঝিতে 

পারিলাম। টাস্কেজীর নিগ্রো-সমাজ হ্যাম্পটনের: আদর্শে 

এখানে একটি শিক্ষক-বিদ্ালয় খুলিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য 

তাহারা আলাবামার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিয়া 

বাধিক ৬০০০২ পাইবার আশ। পহিয়াছেন। রাষ্ট্রেন্ধ কণার! 

নিয়ম করিয়াছেন যে, এই টাকা হইতে শিক্ষকগণের বেতনাদি 

দেওয়। যাইবে মাত্র। জমি, বাড়ী, আস্বাব, লাইব্রেরী ইত্যাদির 

জন্া এই টাক! হইতে কিছুমাত্র খরচ করিতে পারা যাইবে না ॥ 
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আমাকে পাইয়৷ নিগ্রোরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল । সকলেই 
নান! উপায়ে আমার কার্যে সাহায্য কর্পসিতে আসিল ।. 

আমি প্রথমেই স্থান খুঁজিতে ধাহির হইলাগ্ম। একটা 
জায়গা পাওয়া গেল। সহরের মধ্যে নিগ্রো্দিগের একটা 
ধশ্ঘমন্দির ছিল, তাহারই পার্ষে একট! ভাঙ্গা! বাড়ী দেখিতে 

পাইলাম। এই “পোড়ে! বাড়ী”-টাতেই বিগ্ভালয় খোলা হইল। 
বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি বা বক্তৃতা ও শ্মিলনের জনতা গির্জীঘরটি 
ব্যবহার করিতাম। 

ঘর ছুইটাই অতি জীর্ণ অবস্থায় £ (ছিল । বর্ষাকালে ঘরের 

ভিতর বৃষ্টির জল চু'ইতে থাকিত। অনেক দিন ছাত্রের আমার 
মাথায় ছাতা ধরিয়। বসিত--আমি ছ্কেলেদের পড়া শুনিতাম। 

কোন কোন সময়ে আমি যখন খাইতে বসিতাঁম আমাদের বাড়ীর 
মালিক আমার মাথায় ছাতা ধরিয়। দাড়ীইতেন। 

আলাবামার নিগ্রোর! এসময়ে রাগ্রীনৈতিক হুজুগে খুব মাতিয়! 
গিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা, আমিও তাহাদের আন্দোলনে যোগ 
দিয়া তাহাদের কাধ্যে সাহায্য করি;। তাহারা অন্য জাতীয় 
লোককে রাস্রীয় ব্যাপারে বেশী বিশ্বাস ্রিত না । এজন্য তাহারা 
আমাকে রা্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে বড় পীড়াপীড়ি করিল। 

এক বুদ্ধ আসিয়া! আমার কাণে প্রায়ই জপিত-_“ভায়া, তুমি 
এবার কাহাকে ভোট দিবে স্থির করিয়ছ ? আমার ইচ্ছ৷ আমরা 

ধাহাকে দিব মনে করিয়াছি তাহাকেই ট্মিও দিও। অনুরোধটা 

রাখিবে কি? আমর! কাগজ পত্র পড়িতে জানি ন! জানইত। 
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কিন্তু তাহা! হইলে কিহয়? আমরা ভোট দিতে শিখিয়াছি। 
আমাদের ইচ্ছা তুমিও আমাদের মতানুসারেই ভোট দাও ।” আর 
একজন বলিল, “আমরা কেমন করিয়া ভোট দিয়া থাকি জান? 
সাদ] চামড়া-ওয়ালারা কি করে আগে দেখি। দুরে দুরে থাকিয়া 
খবর লই, তাহারা কাহাকে ভোট দিল। যখন আমাদের ভোট 
দ্রিবার পাল৷ আসে আমরা চোখ কাণ বুজিয়৷ ঠিক তাহাদের উল্ট! 
করি। কি বল, ভায়া, আমরা মন্দ করি কি ?£ 

এই ছিল বিশ বৎসর আগেকার নিগ্রো-রাষ্ট্রনীতি ! আজ 
আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ মনোভাব আমা- 

দের সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছে । আমরা এখন কর্তব্য ঝুঝিয়াই 
কাজ করিয়।৷ থাকি। শ্বেতাঙ্গ যাহা করে, কৃষ্ণাঙ্গের ঠিক তাহার 
বিপরীত করা উচিত-_-এরূপ ভাবনা! আমাদের নিগ্রোমহলে 
অনেকটা কমিয়াছে। 

১৮৮১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি টাস্কেজীতে 
পৌছি। প্রথম মাসেই আমি বিদ্যালয়ের জন্য স্থান বাছিয়। 
লইলাম এবং আলাবামাপ্রদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিলাম । 
লোক জনের আথিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা, সামার্জিক অবস্থ৷ 
সবই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে যত্র লইলাম। সঙ্গে সট্্গে জেলা- 
গুলির ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের কথ প্রষ্ঠার করিয়! 
বেড়াইলাম। অভিভা বকগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া ছাত্র 

ংগ্রহেও নিযুক্ত রহিলাম ! 
আমি অধিকাংশ সময়টা পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া! 
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কাটাইতাম। একট! গরুর গাড়ীতে অথবা একটা! খচ্চরে চড়িয়া 
আমার এই 'সুফর' হইত । দরিদ্র পলীবাসীদিগের' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

কামরায় আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। তাহাদের সঙ্গেই খাওয়! 

দাওয়া! এবং সুখ দুঃখের গল্প চলিত। :তাহাদের বাগান, আবাদ, 
পাঠশালা, মন্দির ইত্যাদি সবই দেখিত্তাম। অবশ্য তাহাদিগকে 
আগে কোন খবর পাঠাইতাম না। 'হঠাণু যে গ্রামে যাইয়া 
উপস্থিত হইতাঁম তাহার কোন গৃহস্থের “ঘরে অতিথি হইয়া পড়ি- 
তাম। এ জন্য তাহার আমাকে আদর 'অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার 

স্ৃযোগ পাইত না। ইহাতে আমার লাঁভই হইত। কারণ এই 

উপায়ে তাহাদের স্বাভাবিক “আটপৌরে” চাল-চলন বেশ ভাল 
রকম বুঝিতে পারিতাম । ৃ 

এইরূপে আলাবামাপ্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া 

নিখ্রোসমাজের পূর্ববাপর সকল অবস্থাই আমি জানিতে পারিলাম। 
আমি শেষে এই অঞ্চলের জেলা, নগর, "গ্রাম, রাস্তাঘাট, অলিগলি 

ইত্যাদি আমার নখদর্পণে দেখিতে পাইভাম। 
নিখ্রোসমজে দারিদ্র্যের প্রকোী অত্যধিক দেখিলাম। 

তাহাদের বাড়ীঘর ছিলই না বলিলে তস্ঠায় হইবে না॥ একট 

ছোট কামরার মধ্যে সমস্ত পরিবার শ্রুইয়৷ থাকিত। আত্মীয় 
স্বজন কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব অতিথি সকলেরই!সেই কামরায় স্থান হইত। 
আমাকে এইরূপ সকলের সঙ্গে একই কামরায় এবং এমন কি 
একই বিছানায় বহু রাত্রি কাটাইতে হহ্য়াছে। ন্লানের সুবিধা 
প্রায় কোন বাড়ীতেই থাকিত না। এন কি মুখ হাত ধুইবারও 
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জায়গা ছিল না । তবে ঘরের বাহিরে উঠানের কোন স্থানে 
হাত পা ধুইবার জন্য জল রাখা হইত। 

রুটি ও শুকরের মাংস প্রধান খাদ্য ছিল। রুটি ও ডাল ছাড়া 
অনেক পরিবারে আর কোন খাদ্য জুটিত না। নিকটবর্তী কোন 
সহরের দৌকান হইতে পল্লীবাসীরা বেশী দামে মাংস ও রুটি 
ইত্যাদি কিনিয়া সনিত। বড়ই আশ্চর্যের কথা, তাহার! নিজে 
জমি চষিয়া শাকশব্জী ফলযুলইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া লইতে চেষ্টা 
করিত না। এমন কি, এ বিষয়ে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল 
না। দুনিয়ায় যাহ! কিনিতে পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যে 

ঘরের সম্মুখবন্তী জমিতে উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এ 
কথা তাহার! ভাৰিতে পারিত না। সহর হইতে মামুলি ডাল, 

আটা ও মাংস বেশী পয়সায় কিনিয়া আনিতেও তাহার! প্রস্তত। 
অথচ অল্প ব্যয়ে স্থখে খাইবার পরিবার সুযোগ যে তাহাদের 

বাড়ীতেই রহিয়াছে তাহা এই সকল পল্লীর অধিবাসীরা জানিতই 
না! ঘরে তাহার! শম্ত ষে একেবারে বুনিতই না-ত্বাহা নয়। 

তাহার! কেবলমাত্র তৃলার চাষই করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে 
তাহার! এতই মজিয়াছিল যে, ঘরের দুয়ার পর্য্স্ত; তাহাদের 

তুলার ক্ষেত আসিয়৷ পৌছিত। তথাপি ছুই চারি ছাত জমি 
স্বতন্ত্র করিয়া দৈনিক আহারের জন্ত ফসল তৈয়ারী করিতে তাহার! 
ফত্ব লইত না। 

দুঃখের কথা আর কি বলিব ১ এই সকল দরিদ্রের কুটীরে 
অনেক স্থলে আমি মহামুল্য শেলাইয়ের কলও দেখিয়াছি । প্রায় 
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২০০২ দ্রিয়! কল কেন! হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার করিবার যোগ্যতা 
খুব কম লোকেরই দেখিতে পাইতাম । মাস মাস আংশিক'াবে 
৫২ বা ১০২ করিয়া তাহারা অতি কষ্টে: কলের দাম শোধ করিত 
কিন্তু কল ঘরের এক কোণে পড়িয়াই ্বাকিত। আবার সৌখিন 
ঘড়িও অনেক পরিবারের আস্বাবের মধ্যে দেখিতাম । জিজ্ঞীসা 
করিয়া জানিয়াছি--এই সকল ঘড়ির মুল্য প্রায় ৫০২ ! এ দিকে 
ত এত সভ্যতা, বিলাস ও বাবুগিরিক্ লক্ষণ । কিন্তু সামান্য 
গ্রাসাচ্ছাদনের নিয়মই তাহার শিখে নাই। তাহারা খাইতেই 
জানিত না। আমি এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম । 
তাহার ঘরে এ সকল হাল ফ্যাশনের গআস্বাব পত্র কিছু কিছু 
ছিল। কিন্তু খাইতে বসিয়! দেখি--একটা টেবিলে 'মামরা পাঁচ 
জন খাইতেছি অথচ একটি মাত্র চামচ ! এবং একটি মাত্র কীট! ! 
এঁ একটির দ্বারাই পাঁচ জনের কাজ চারঞ্সীইতে হইল ! অথচ সেই 
কামরারই এক কোণে একটা প্রকাণ্ড টেবিল হারমনিয়াম শোভা 
পাইতেছে। তাহার মুল্য ২০০২। দেখিয়া! অবাঁক্ হইলাম, আর 
ভাবিলাম, ইহাদের কি কাগুজ্ঞান নাই !: “অর্্যান' বাজাইয়। সভ্য 
হইতে শিখিয়াছে__অথচ এখনও আহার নিয়মই জানে না। 

অবশ্য বলা বাহুল্য, প্রায়ই দেখিতাম মালিকের! কেহই অর্গ্যান 
বাজাইতে জানে না । ঘড়ি দেখিয়া সমষ্্ বলিবার বিদ্যা কাহারও 
নাই। ঘড়ি মেরামত কর! ত দূরের কথা, কীটা চালাইয়।৷ সময় 
ঠিক রাখিতেই কেহ জানিত না । ব্যবস্ঠীরাভাবে উহার চাৰি নট 
হইয়! গিয়াছে। আর শেলাইয়ের কলঞ্ যত্বাভাবে এবং লোকা- 
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ভাবে ধবংসের পথে যাইতেছে । অথচ অত দামী জিনিষের মূল্য 
একবারে দিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তখনও মাসিক ৫1৭২ হিসাবে 

দাম শোধ করা হইতেছে ! 

এক বাড়ীতে আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে টেবিলে খাইতে 

বসিলাম। তাহারা ষে টেবিলে খাইতে শিখিয়াছে, আমার বিশ্বাস 

হইল না। অতটা সৌন্দর্য জ্ঞান তাহাদের জন্মে নাই। অন্ু- 

সন্ধানে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি একজন ভদ্রলোক তাহাদের 

গৃহে অতিথি হইয়াছি, কাজেই আমার খাতিরে তাহারা টেবিলে 

খানা পরিবেষণের আয়োজন করিয়াছে। 

সাধারণতঃ তাহাদের ভোজন-ব্যাপার নিতান্তই পশ্তজনে।- 

চিত। ঘুম হইতে উঠিয়া নিগ্নো রমণী উনানে কড়া চাপাইয়। দেয়, 

তাহাতে মাংস, ডাল, যাহা হউক ভাজা হইতে থাকে । দশমিনিট 

পরেই উহা নামাইয়া লওয়া হয়। খান! প্রস্তৃত হইয়া গেল ! 

বাড়ীর কর্তা কাজে বাহির হইবার সময়ে হাতে একটা রুটি আর 

কিছু তরকারী লইয়া! যায়। পথে খাইতে খাইতে কর্মক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয়। স্ট্রী ঘরের এক কোণে বসিয়া হয়ত খাইতে থাকে 

অথবা উনানের কড়া হইতেও খানিকটা মুখে দিয়! চিবাইক্কে থাকে । 
আর ছেলেপিলেরা উঠানে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে; রুটি ও 
মাংস যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে। অবশ্য ছেলেদের 

কপালে মাংস প্রায়ই জুটিত না। মাংসের দাম খুব বেশী। 
সকালবেলার খাওয়া এইরূপে সমাপ্ত হইত। পরমুহূর্তে 

সকলে সপরিবারে তুলার ক্ষেতে হাজির। ছেলে বুড়া কেহই 



১২৮ নিগ্সোজাতির কম্দ্বীর 

ৰাড়ীতে থাকিত না। সকলকেই, যে যেমন পারে, খ্বঁটিতে হইত । 
খোকা পর্য্যন্ত মাঠে যাইত । তুলার বস্তার পাশে তাঙ্বাকে বসাইয়া 
রাখা হইত। ম! কাজ করিতে করিতে মাঝে ষাবে তাহাকে 
দেখিয়া আসিত। মধ্যাহ্ু-ভোজন এবং নৈশভোঞ্ন ব্যাপারও 

সকালবেলার আহারেরই মত ছিল । : 
তাহাদের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি এইরূপ । শনিবার ও রৰিবারের 

জীবনযাপন-প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। শম্মিবার নিগ্রোর!৷ সপরিবারে 
সহরে আসিত। সমস্ত দিনটাই প্রায় সহরে কাটাইত। সহরে 
যাইত “বাজার করিতে ! অথচ তাহাদের যা” অবস্থা! তাহাতে দশ 
মিনিটের বেশী বাজার করিবার জন্য কোন মতেই লাগিতে পারে 
না। আর একজন লোক গেলেই চলিতে পারে। কিন্তু তাহ 
হইবে না। সমস্ত পরিবারই বাজারে যাইবে ! ৮1১০ ঘণ্টা সহরে 
থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিত। দিনটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। 
মেয়ে পুরুষ জায়গায় জায়গায় জটলা ফরিয়! নাকে নহ্যি জিত 
অথবা ধূমপান করিত। এই গেল শনিবারের পাল!। 

রবিবার তাহার! একটা বড় সভ। করিত | সেই সভায় খোস- 
গল্প বেশ চলিত । 

তাহাদের আর্থিক অবস্থা! বড়ই খোচনীয দেখিতাম। প্রায় 

জেলারই পল্লীবাসীর! খগগ্রস্ত । শহ্/ যাহা উৎপন্ন হইত সমস্তই 
পুর্বব হইতে পাওনাদারদিগের নিকট প্রন্ধকি' থাকিত। 

পাঠশালা গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি সত্য কিন্ত প্রাদেশিক রা 
তাহাদের জন্য বাড়ী ঘর, জায়গ| জমির; কোন ব্যবস্থা করেন নাই। 
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কোন গির্জজাঘরে অথবা মামুলি কাঠের কুঠুরীতে স্কুল বসিত। 
শীতকালে ঘরগুলি গরম রাখিবার কোন বন্দোবস্তই' ছিল না। 

ছেলে ও মাফ্টারেরা বড় কষ্ট ও অন্ত্বিধা ভোগ করিত। উঠানের 

এক স্থানে কাঠের আগুন জ্বালান হইত। আগুন পোহাইবার 

জন্য ঘর হইতে ছাত্র ও শিক্ষকের! প্রয়োজন মত বাহিরে আসিত। 

এদিকে শিক্ষকদের যেমন বিদ্যা! তেমন চরিত্র । 

পাঁচ মাস করিয়। বৎসরে স্কুল খোলা থাকিত। একটা চৌথা 
কাল বোর্ড ছাড়া বিদ্যালয়ের আস্বাব কিছুই কোথায়ও দেখি 
নাই। পুস্তকাদি সাজসরঞ্জাম ছিল না। একবার একটা “পোড়ো। 

কাঠের কামরায় ঢুকিয়া দেখি--পাঁচজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া 
একখান! বই পড়িতেছে ! প্রথম দুইজন সম্মুখে বসিয়া পুস্তক- 

খানা ধরিয়া আছে। ইহাদের পশ্চাতে আর ছুইজন দীড়াইয়! 

প্রথম দুইজনের ঘাড়ের উপর দিয়া দেখিতেছে । এই চারিজনের 

পশ্চাতে একটি ছেলে উ“কি মারিয়া, যাহা হয়, পড়া বুবিত্বেছে। 
বিদ্যালয়ের যেরূপ অবস্থা ধন্ধমমন্দিরগুলির অবস্থা তাহা 

মপেক্ষা ভাল নয়। গির্জাঘরগুলি জীর্ণশীর্ণ। র্মপ্রচারকগণও 

বায় এবং চরিত্রে শিক্ষক মহাশয়গণেরই অনুরূপ । 
আলাবামা প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি কয়েকটি 

লাকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গে কথ! বার্তায় 

নগ্রোজাতির চিন্তার ধার! বুঝিতে পারিলাম। একটি দৃষটীস্ত 

দতেছি। তাহাতেই আপনারা বুঝিবেন ইহাদের মনের গতি 
কিরূপ ছিল। একজনকে আমি তাহার বংশ-কথ! ও পরিবারের 

১১, 
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ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার বয়ম ৬০ 

বসর। সে বলিল তাহার জন্ম ভাঁজ্জিনিয়ায়। : ১৮৪৫ সালে 

সে বিক্রি হইয়৷ আলাবামায় আঙ্গিয়াছে। আঁমি জিজ্ঞাসা 

করিলাম “তোমার সঙ্গে কয়জন বিক্রি হইয়া আলাবামা৷ প্রদেশে 

আসিয়াছিল ?” সে বলিল, “আমরা সর্ববসমেত পাঁচজন ছিলাম 

_ আমি, আমার ভাই এবং তিনটি খচ্চর 1৮ 

জানোয়ার ও মানুষ যে একই শ্রেনীর অন্তর্গত নয় এই বুদ্ধ 

গোলামের চিন্তায় তাহা আসিত না। প্রকৃতপক্ষে গোলামা 

করিতে করিতে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদই থাকে ন!। 

মনিবেরাও মানুষে এবং পশুতে কোন প্রভেদ রাখেন না। পশুও 

যেমন তাহার সম্পত্তি গোলামও তাহার ঠিক সেইরূপই সম্পত্তি 

বিশেষ । : 
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আস্তাবলে বিদ্যালয় 
আলাবাম। প্রদেশের পল্লী-সমাজগুলি দেখিয়া আমার কাবোব 

দায়িত্ব বেশ বুঝিতে পারিলাম । আমি কর্মক্ষেত্রে একাকী, অথচ 

সমাজের সর্বত্রই অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা । এই সমুদয় 

নিবারণ কর! কি একজনের পক্ষে সম্ভবপর ? আমার বোধ হইতে 

লাগিল যেন আমি অপাধ্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি। 

নিগ্রো-পল্লীগুলির মধ্যে একমাস কাল ছিলাম। তাহাতে 

মামার কাধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক ইন্গিত লাভ করিলাম। 

মোটের উপরে বুঝিয়া লইলাম যে, নিউ ইংলগু অঞ্চলের ইয়াঙ্কি 
মহলে যে নিয়মে বিদ্যাদান কর! হইয়! থাকে, এ অঞ্চলে ঠিক সেই 

নিয়মে শিক্ষাবিস্তার করিলে স্তথৃফল পাওয়! যাইবে না । এখানে 
একটা সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের পঠনপাঠনের রীতি চালান আশা ৃ  

আমি ভাবিলাম যে, বোধ হয় সেনাপতি আরম ্াম্পটন 

বিষ্ভালয়ের জন্য যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন টাঁস্বেজীর 
বিদ্ভালয়ে সেই নিয়ম প্রয়োগ করা চলিতে পারে । কেবলমাত্র 

পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া! ছাড়িয়া দিলে নিগ্রোদিগের 

উপকার কর! হইবে না। নিগ্রে। বালকের সমগ্রজীবনই তৈরারা 

করিবার ব্যবস্থা! কর! কর্তব্য । 
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১৮৮১ সালের 821 জুলাই তারিখে সেই পোড়ে বাড়ীতে স্কুল 

খুলিলাম। ' কৃষ্ণাঙ্গ-দমাজ খুব উৎসাহের সহিত ক্ধামার কার্যে 
সাহায্য করিল। শ্বেতাজ-সমাজের অনেকেই আমার উপর 
বিরক্ত হইলেন । তাহারা নিগ্রোমহক্কো শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী । 
তাহাদের বিশ্বাস নিগ্রোর! লেখা পড়া শিখিলে ক্ষেতের জন্য কুলী 

পাঁওয়৷ যাইবে না_গৃহস্থালীর জন্য চীকর জুটিবে না । নিগ্রোর! 
আর শারীরিক পরিশ্রম করিতে ঝস্বীকার করিবে-_তাহাদের 
মধ্যে বিলাস ও বাবুগিরি প্রবেশ : করিবে । ফলতঃ দেশময় 
আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্তরীয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে। 

শ্বেতাঙজদের এরূপ বিশ্বাসের যথেউ কারণও ছিল। এতদিন 

যে সকল নিখ্রো৷ লেখা পড়া শিখিয়াঁছে তাহারা সকলেই বাবু! 
আজ কাল মাথায় লম্বা টুপি, চোখে সোণার চস্মা, হাতে গিপ্টি 
কর! ছড়ি, পাঁয়ে সৌথীন বুট-_ইত্যাদি আমাদের “শিক্ষিত” 
নি্রোর লক্ষণ হুইয়। পড়িয়াছে। কাজেই আরও শিক্ষার প্রসার 
হইলে নিগ্রোর! যে ক্রমশঃ কিন্তৃত্রকিমাকার জানোয়ার হইয়। 
পড়িবে এরূপ সন্দেহ করা অন্যায় ;নহে। কিন্ত বিদ্যাশিক্ষার 
আদর্শ বদলান যাঁয়, এবং আদর্শ ব্দলাইতে পারিলে শিক্ষিত 
লোকের মতি গতি, ভাব ভঙী ইত্যাদিও বদলান যায়। যথার্থ 
শিক্ষাপ্রচার করিতে পারিলে প্রকৃত “মানুষই গড়িয়া! তোল 
সম্ভব। এই শ্বেতাঙ্গগণ তাহ বুর্বিতেন না। এজন্য তাহার 
আমার কণ্মের বিরুদ্ধে দীড়াইলেন । 

যাহা হউক, টাস্কেজীতে শিক্ষাপ্রচার-কর্ম্মে আমার দুইজন বন্ধু 



আন্তবলে বিষ্ভালয় ১৩৩ 

মিলিয়াছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ, আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ । ইহীরাই 

সেনাপতি আর্ম গ্রগকে লোকের জন্য লিখিয়াছিলেন। ইহারা বিগত 
বিশবৎসর ধরিয়া আমার কা্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। 

শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির নাম জর্জ ক্যাম্পবেল । ইনি পূর্বেবে অনেক 
ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইনি একজন বড় সওদাগর । 

শিক্ষাপরিচালন! সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞত! যৎসামান্য । কৃষ্ণা 

ব্যক্তির নাম লুইস য়্যাডাম্স্। ইনি পুর্বেব গোলামী করিয়াছেন, 
এক্ষণে চামড়ার কাঁজ ও লোহ! পিস্তল দস্তার কাজ করিয়া অন্ন 

সংস্থান করেন। গোলামীর যুগে ইনি জুতা তৈয়ারী, জুতা 
মেরামত, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারী, এবং কণ্মকার ও সুত্রধরের 
কাধ্য ইত্যাদি নানাবিধ কারিগরি শিক্ষ! করিয়াছিলেন । ইনি 

কোনদিন বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখ৷ পড়া শিখেন নাই কিন্তু দেখিয়া 

শুনিয়া সামান্রকমের কেতাবী-শিক্ষা লাভ করিয়াছেন । 

বুঝিলাম, এই ছুই ব্যক্তির জীবনে কর্েরই প্রাধান্তা। ইহারা 
কতকটা৷ 'আটপীঠে কর্মঠ ও “করিতকণ্ম্মা' লোক।. কাজেই 

আমার শিক্ষাপ্রণালী ইহীরা খুবই পছন্দ করিলেন। 
এইসঙ্গে একট! কথ৷ অবান্তরভাবে বলিতে চাহি। য্মীভাম্সের 

বিচক্ষণতা এবং চিন্তাশীলত! দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইস্কাছিলাম। 
চিরজীবন শৃঙ্খলার সহিত শিল্পে, কৃষিকার্যে অথবা ব্যবসায়ে 
লাগিয়। থাকিলে বুদ্ধিশক্তি যথেষ্টই মা্ছিভিত হয়। কর্ম্ম করিতে 
করিতে চিন্ত৷ করিবার ক্ষমতা আপন। আপনি বাড়িতে থাকে । 

গ্রন্থপাঠ না করিয়াও সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে দৃষ্ি নিক্ষেপ 
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করিবার যোগ্যতা জন্মে। আমার নিগ্ো বন্ধু ফ্ল্যাডাম্স্ এই 
কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত । তিনি গোলামীর যুগে শিল্পকর্ম্নে জীবন- 
যাপন করিয়া উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তি অঞ্জন করিয়াছিলেন। 
গোলামীযুগের শিক্ষা বাস্তবিক পক্ষে এই উপায়ে অনেক লোককে 
কন্মুঠ ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিয়ান্ে। গোলামীর এই স্থুফল 
উল্লেখ করা আমি অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি । এমন কি, 

আমি এরূপও বলিতে চাহি যে, আজকাল দক্ষিণ অঞ্চলের লোক- 

সমাজে কন্মনক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিগ্নোদের সংখ্য। 

নিতান্ত অল্প নয়। নিগ্রোদের এরূপ চিন্তাশীলতার কারণ 
গোলা মীযুগের কৃষিকর্ণ্মে অথবা শিল্পকার্যে অভ্যাস । 

ত্রিশজন ছাত্র লইয়! পাঠশীল! খোলা হইল। আমিই এক. 
মাত্র শিক্ষক। ছাত্রদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ ছুই-ই প্রায় সমান 

ভাবে ছিল। ইহার! সকলেই টাক্ষেজীর দমীপবর্তী পল্লীসমুহের 
অধিবাসী । আরও অনেক ছাত্র ভণ্তি হইতে চাহিল। কিন্তু 

আমর! নিতান্ত শিশু ছাত্র গ্রহণ করিলাম না। পনরবগসর 

বয়সের কম কোন ছাত্র আমর! লই নাঁই। যাহার! পূর্বে কিছু 
শিক্ষা পাইয়াছে এবং শিক্ষকতার কষ্টে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে 
লইয়। কার্য আরম্ত করিলাম । ৃ 

আমর! যে সকল ছাত্র গ্রহণ করিলাম তাহার অনেকেই ৪০ 

বৎসরের হইবে । তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও আসিয়াছিল। 

দেখিতাম, অনেক ছাত্র তাহাদের শিক্ষকগণ অপেক্ষা বেশীই 
জানে। বিগ্যার্জনের উদ্দেশ্য ও উপ্বায় সম্বন্ধে এই শিক্ষক ও 
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ছাত্রগণের মামুলি ধারণাই ছিল। তাহার! বড় বড় বই পড়িয়াছে 
__খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। লম্বা চৌড়া 
নামওয়াল। বিষয়ের নাম করিতে পারিলেই তাহারা খুসী হয়। 

তাহারা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কিঞি জ্ঞানের অধিকারী । 
তাহার। এই সকল “বড় কথার জাহির করিয়! বেড়াইতে অত্যধিক 

লালায়িত। 

বিদেশীয় ভাষা শিখিবার ইচ্ছাটা নিগ্রোসমাজে একট! নেশায় 

পরিণত হইয়াছিল। আমি আলাবামা প্রদেশে পল্লীপর্যবেক্ষণ- 

কালে দেখিতে পাই যে, একটি যুবক অতি কদর্ধ্য ঘরে অপরিক্ষার 
কাপড় চোপড় পরিয়া বসিয়া আছে, অথচ তাহার হাতে একখানা 

ফরাসী ভাষার বাকরণ-গ্রন্থ। 

আমার এই প্রথম ছাত্রদিগের পুথিগত বিদ্যার বড়াই দেখিয়া! 
সত্যসত্যই লজ্জিত হইতাম। তাহারা ব্যাকরণের লম্বা ল্ব সূত্র 

আওড়াইয়া মনে করিত তাহার! কতবড়ই না পণ্ডিত। অথচ 

ভাষাজ্ঞান তাহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। অনেকে গণিতের 
ফম্মু'লাগুলি মুখস্থ করিয়া! ফেলিয়াছে--স্থ্দকষা, ভিস্কাউণ্ট, 
ঘটক সব বিষয়েরই সুক্রগুলি তোতাপাখীর প্নিত বলিতে 
শিখিয়াছে । অথচ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে চোখে ;দেখে নাই 

--এমন কি নামও শুনে নাই। ব্যবসা বাণিঞ্যের খাতাপত্র 

কেমন করিয়া লিখিতে হয় তাহা জানে না। ট্রাক! পয়সার 

হিসাব রাখিবার নিয়ম কখনই দেখে নাই । বল! বাহুল্য তাহারা 

সারের কাজকদ্ধের মধ্যে গণিতশান্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে 
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নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাজেই অস্কে তাহাদের মাথা একেবারেই 
খোলে নাই। 

যাহা হউক এজন্য ইহাদিগকে দো দিয়া লাভ নাই ৷ তাহারা 
যে নিয়মে শিথিয়াছে তাহার ফল আর: কত ভাল হইতে পারে ? 
তবে তাহাদের আন্তরিকতা, শিখিবাঁর ইচ্ছা, মানুষ হইবার 

আকাঙ্। পৃর্ণমাত্রায়ই বর্তমান ছিল।; এ জন্যই আমি হতাশ 
হইতাম না। ৃ 

তাহার! যে বই মুখস্থ করিয়৷ রা কৃতকগুলি সুত্র ও শব্দ 
আওড়াইতে আওড়াইতে নিতান্ত কাগুজ্ঞানহীন হইয়! পড়িয়াছে 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম | তাহার্দের সাংসারিক জ্ঞান একে- 

বারেই জন্মে নাই। একজন ছাত্র ' মানচিত্রের কোন্ স্থানে 
আফ্রিকার শাহারা মরুভূমি অবস্থিত; বিনা ক্লেশেই দেখাইয়া 
দিল। এমন কি চীন দেশের রাজধানী: প্যস্ত সেই মানচিত্রের 
মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু জমির উত্তর দক্ষিণ ভাল 
করিয়! নির্দেশ করিতে সে শিখে নাই |, টেবিলে খাইতে বসিয়! 

দেখি কোন্ দিকে বাটি কোন্ দিকে গাস্ রাখিতে হয় তাহার ইহা 
জানা নাই! কেতাবী শিক্ষার ফলে সত্যসত্যই তাহার! নিরেট 
মুর্খ হইয়া পড়িয়াছে। ৃ 

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে ৫০ জন ছাত্র হইয়া গেল। 
সপ্তাহ ছয়েক পরে আমি আমার কর্মে একজন নূতন সহায়ক 
পাইলাম। শ্রীমতি ওলিভিয়া ডেভিড্সমপ নামে একজন শিক্ষিত। 
রমণী বিষ্ভাঁলয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইঝৌন । শিক্ষা ও সেবা- 
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কার্যে তাহার যথেষ্ট পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা ছিল | নিগ্রো-সমাজের 
নানা স্থানে তিনি ইতিপূর্বে শিক্ষাবিস্তার কর্টদে নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি হ্যাম্পটন-বিদ্ভালয়ের একজন গ্রাজুয়েট । জাতিতে তিনি 
নিগ্রো। ৷ 

নানা স্থানে বসবাসের ফলে এবং নানা কর্মক্ষেত্রে কাধ 

করিয়া তিনি বিষ্ভাদানের অনেক নুতন নুতন প্রণালীর পরিচয় 

পাইয়াছিলেন। তাহার মাথায় সর্বদা কর্মের নব নব উপায় 

আঁসিত। তাহার উদ্ভ/বিত কাধ্যপ্রণালীর সাহায্যে আমার 

টান্সেজী বিদ্ভালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

তিনিও আমারই মত পুঁথি বিষ্ভার আদর করিতেন না। 

আমরা ছুই জনে দেখিলাম, আমাদের ছাত্রের লেখাপড়ায় মন্দ 

ফল দেখাইতেছে না। কিন্তু স্থাস্থ্যরক্ষা শরীরপালন ইতাদি 
বিষয়ে তাহারা কোন যত্বুই লয় না। তাহাদের গৃহে এ সন্থঙ্গে 
কোন চেষ্টা নাই। কাজেই বিষ্ালয়েও তাহার অপরিষ্কার 
ভাবেই থাকিত। আমরা বুঝিলাম_ ইহাদের মধ্যে কেতাবা 
শিক্ষা বেশী প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। আমর! স্থির 
করিলাম-_প্রথমতঃ ইহাদের শরীর গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। াতমাজাঃ হাত পা ধোয়া, কাপড় পরিষ্কার করা খাওয়। 
পরা, ঘর ঝাড়। ইত্যাদি বিষয় ইহাঁদিগকে প্রথমেই -শিখান 
আবশ্যক। গুঁকর্ট্দে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ইহা'দিগের স্বাস্থ্যজ্ঞান 
ও সাংসারিক]জ্ঞা জন্মিতে পারিবে । তাহার পর এক আধটা 

অন্নসংস্থানের উপায়ও ইহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া! আবশ্যক । 
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কেবল দেখান নহে__হাতে কলমে শিখান আব্যঠক। তাহা 
হইলে ভবিষ্যতের খাওয়! পরার সংস্থাঁনও হইতে থাকিবে। সঙ্গে 

সঙ্গে কম খরচে ও কম সময়ে বেশী কাজ করিবার চেষ্টা, 
পরিশ্রমের উপকারিতা, সময়নিষ্ঠা, ইত্যাদি নানা সদ্ুণেরও ইহার 

অধিকারী হইতে পারিবে । ্ 
আমরা দেখিলাম ইহাদের পল্লীতে কৃষিকার্যই অন্নসংস্থানের 

প্রধান উপায়। শতকরা প্রায় ৮৫ জন নিখো। চাষাবাদের উপর 
বাঁচিয়া থাকে । কাজেই আমরা চাষাবাদের উপযোগী করিয়। 
আমাদের ছাত্রগণের জন্য বিছ্াদাঁনের ব্যবস্থ। করিতে চেগ্িত 
হইলাম। যাহাতে তাহার! সহুরে বাবু না হইয়া পড়ে তাহার 
প্রতি বিশেষ দৃষ্তি রাখিলাম। বোখাপড়া শিখিবার পর যেন 
তাহার! আবার জমি চধিতে পারে এবং পশুপালন করিতে প্রবৃন 
হয়--এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই: আমর! শিক্ষার প্রণালী স্থির 
করিতে লাগিলাম। তাহার! বিগ্গালয়ের গুরুমহাশয়ও হইতে 

পারিবে--মথচ কৃষিকর্দ্েও লজ্জা! বোধ করিবে না-_-এই আদর্শে 

আমর! টাক্কেজী বিষ্ভালয়ের নিয়ম কাধ্যপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে 

কুতসঙ্কল্প হইলাম । 

এক কথায়, অর্ধশিক্ষিত টা এবং চরিত্রহীন বাবু 
সমাজের পরিবর্তে আমরা ্থুশিক্ষিত চরিত্রবান চাষী ও শিল্পীর 

পরিবার গঠন করিবার জন্য সঁকল উদ্যোগ করিতে প্রয়াসী 

হইলাম। আমরা স্থির করিলাম ক্টীন্থপাঠকে অঠি নিম্ন স্থানে 
রাখিব। তাহার পরিবর্তে আমির সংসারের কাঁজকর্দের 
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সাহায্যেই নিগ্রোপুরুষ ও রমণীগণকে গড়িয়। তুলিব। এই 
নৃতন শিক্ষাপ্রণাঁলী কাধ্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ 

করিতে লাগিলাম। 

কিন্তু কাধ্য উদ্ধার কর! যায় কি করিয়া? আমাদের 

স্থানাভাব ত যথেষ্ট । কয়েকজন নিগ্রো! অনুগ্রহ করিয়! বিনা- 
পয়সায় সেই পোঁড়ো বাড়ীটা বিস্ভালয়ের জন্য ব্যবহার করিতে 

দিয়াছেন এই যা রক্ষা । ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাঁড়িতেছিল। 
ইহারাই ত আমাদের *নৃতন আদর্শ পল্লীতে লইয়৷ যাইয়া 
ভবিষ্যতের পল্লীসেবক, পল্লী-শিক্ষক, ও পল্লী-সংস্কারক হইবে । 

এই ছাত্রগণই ত আমাদের যন্ত্র স্বরূপ থাকিয়া সমাজে সকল 

প্রকার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও বীজ বপন করিবে । কিন্তু ইহা- 

দিগকে এখন স্থান দিই কোথায় ? 

তিন মাস আমাদের বিদ্যালয়ের কাধ্য চলিল। শ্রতিদিনই 

সকল দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম । আলাবামার 

ভিন্ন ভিন্ন জেল! হইতে কত ছাত্র আসিতে চাহিল। ' বুঝিতাম 
আমাদের নামও প্রদেশময় ছড়াইয়! পড়িয়াছে। ৰ 

এই সময়ে একটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল। ট্টান্ষেজীর 
প্রায় দেড়মাইল দূরে একটা পুরাতন গোলামাবাদ বিক্রী হইবে 
জানিতে পারিলাম। মূল্য ১৫০০২1। জমির মালিক আমাদের 

নিকট দুই ঝিঁীতে টাকা লইবেন। একে জমিটা সস্তা তাহার 

উপর এই শিনুগ্রহ। কিন্তু হাতে যে আমাদের এক পয়সাও 
নাই--৭৫০২ প্রথমেই দিব কিরূপে ? বিপদ বুঝিয়! হ্যাম্পটনের 
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ধনরক্ষক মার্ণযালের নিকট ধার চাহিলাম। আনি লিখিলেন 
“হ্যাম্পটন বিদ্তালয়ের তহবিল হইতে টাকা ধার দিবার নিয়ম 
টি তবে আমি নিজের ৭৫০২ পাঁঠাইলাম ৮ 

২ পাইলাম । ইতিপূর্বে আমি এক সঙ্গে ২৫০।৩০০২ 
নাগ দেখি নাই। জমিট! কেনা হৃইয়। গেল। একবৎসরের 
মধ্যে বাকি ৭৫০২ দিব স্বীকার করিলাম । 

নৃতন স্থানে স্কুল উঠাইয়! লওয়া (হইল । জমিতে সর্ববসমেত 
চারিটা পুরাতন ঘর ছিল। গোলামীর স্যুগে যখন বড় সাহেব 
এই কুঠিতে থাকিতেন তখন ইহার্দের একট! ঘরে রান্ন! হইত ও 
একটা খাবার ঘর ছিল। আর দুইটা ঘরে ঘোড়! ও মুরগী 

থাকিত। কয়েক দিনের মধ্যে কু্নরাগুলি মেরামত ও পরিষ্কার 
করিয়া লইলাম। আস্তাবল ও ুরদীশালায পাঠশাল! বসিতে 
লাগিল । 

আস্তাবলেই প্রথমে কাজ রি পরে ছাত্রসংখ্যা 

বাড়িয়। যায়। এজন্য মুরগীখানায় ও ছাত্রদের জন্য ক্লাশ” খুলিতে 
হইয়াছিল। একদিন সকালে একজন নিগ্রোকে বলিলাম, 

“্মুরগীশাল।টা পরিষ্কার করা আবশ্যক। আমাদের ছেলে 
বাড়িয়াছে। এ ঘরটায় নৃতন ব্লাণ বসিবে।” সে ততক্ষণাৎ 
বলিয়! উঠিল, “কি বলেন মহাশয়, আপনি দিবাভাগে লোক 

জনের সন্মুখে এ ঘর পরিষ্কার; করিবেন ই দীকলে নিন্দ৷ 
করিবে যে ?” চক্ষুলজ্জা এবং লোকনিনদার ভয় 'নিখ্রোসমাজে 

এতদূর পৌছিয়াছিল। 
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এই নুতন স্থানে নুতন গৃহে স্কুল বসান কাজটার মধ্যে 
কতকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। আমর একজনও 
বাহিরের কুলী এজন্য নিযুক্ত করি নাই। আমর! নিজেই স্বহস্তে 
সুত্রধরের কর্ম্ম, কন্্মকারের কার্য, ঝাড়,দারের কাজ, ইত্যাদি 
করিয়াছিলাম । বিকালে স্কুলের ছুটির পর ছাত্রের এই সকল 
কার্যে সাহায্য করিত। মেরামত করা, পরিক্ষার করা, ধোয়া, 

ঝাড়া, ঘথাস্থানে সাজান--সকলই আমরা সমবেত হইয়া সম্পন্ন 
করিয়াছিলাম। 

যখন এই আস্তাবলে ও মুরগীশালায় স্কুল বেশ নিয়মিতরূপে 
চলিতে লাগিল তখন আমাদের জমির সম্মুখের খানিকটা অংশ 
পরিষ্কার করিয়া লইলাম। ইহাতে শাকশব্জী, ফুল ফল ইত্যাদি 

বুনিবার জন্য ইচ্ছা ছিল। ছাত্রেরা এ কাজ করিতে প্রথম 
প্রথম বেশী রাজি হইত না । তাহার! মাটি কোদ্লাইতে অপমান 
ও লজ্জা বোধ করিত। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া কোদাল 

ধরিতে হইবে-_্বপ্নেও তাহার! পুর্বে ভাবে নাই। লেখা পড়! 
শিখিবার সঙ্গে মাটি কাটার সন্বন্ধই বা কি-_তাহারা বুবিত না। 
তাহারা মনে করিত তাহাদিগকে মজুরের কাজ করাইয়া লইয়া! 
স্কুলের পয়সা! বাঁচান হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈসামাদের 
ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি 
করিয়। আস্্নাছেন। তাহারা এরূপ নিন্দাকর ও অপমানজনক 
কাজে একেবারেই নারাজ । তীহাদ্দের মনে হইতে লাগিল__ 

সময় বৃথা! নষ্ট করা হইতেছে মাত্র। 
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কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমি লোক লাগাইয়া মি পরিষ্কার 
করিব না । আমার স্থচিন্তিত শিক্ষাপ্রণালী কোন তেই অর্জন 

করিব না। শারীরিক পরিশ্রম কর! আমার মতে উচ্চ শিক্ষার 
প্রধান অঙ্গ। যাহার! হাতে পায়ে খাটটিয়। কাজ করিতে অনিচ্ছুক 
তাহারা আমার বিবেচনায় অশিক্ষিত, এমন কি কুশিক্ষিত। আমি 
সকল ছাত্রকেই এই নূতন শিক্ষার! আদর্শ বুঝাইতে লাগিলাম। 
কথায় বেশী উপকার হইল না। আমি নিজে একাকী মাটি 
কাটিতে আরম্ভ করিলাম । জমি: অনেকট। পরিষ্কার হইয়! 

আসিল। তাহাদের সাহাধ্য না লইয়াই বিগ্ভালয়ের চারি পাশ 

যথেষ্ট সুন্দর করিয়া ফেলিলাম। ্বাত্রেরা দেখিল আমার অপ- 
মান কিছুই হইতেছে না । ক্রমশঃ তান্থারাও আমার কাজে সাহায্য 

করিতে আসিল। এইরূপে ৬০ বি3! জমি সকলে মিলিয়! চষিয়া 
'ফেলিলাম। | 

এদিকে শ্রীমতী ডেভিড্সন জমির দাম শোধ করিবার জন্য 
নানা কৌশলে টাকা তুলিতে থাকিলেন । তিনি আমাদের বিদ্যা 
লয়ে কএকটা প্রদর্শনী বা মেলা খুলিকৌন। এজন্য কৃষ্ণাঙ্গ শ্েতাঙ্গ 
ছুই মহলেই তিনি সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মেলার উদ্দেশ্ট ও 
কাধ্য-প্রণালী সর্বত্র প্রচারিত হইল।: টাস্কেজীর লোকের! কেহ 

কিছু আলু কেহ কয়েকটা রুটি রহ কোন ফা ইত্যাদি দান 
করিলেন। এইগুলি বেচিয়! পয়সা: আসিল । এইরূপ গোটা- 
কয়েক মেলার ফলে টাকা মন্দ জমা ছইল না । 

তাহার পর নগদ টাকার জন্য$& চাদার খাত! খোল! গেল। 
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কোন নিগ্রো দশ পয়সা, কেহ বা চৌদ্দ পয়সা! দান করিতে 
লাগিল। কেহ একটা রুমাল, কেহ বা খানিকট| চিনি, কেন্ব ব1 

একখান! স্তরঞ্চি দান করিল । একদিন এক বুড়ি ছেঁড়া কিন্ত 
পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াীইতে আমাদের 

স্ললে হাজির হইল । সে বলিতে লাগিল, “মহাশয় আপনি ও 

ডেভিড্সন যে কাজ করিতেছেন তাহার জন্য ভগবান্ আপনা- 

দিকে সাহায্য করুন. নিগ্রোজীতিকে তুলিবার জন্য আপনার! 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । আপনাদের ধন্য! আর আমিও 

ধন্য যে এতকাল গোলামী করিবার পর আপনাদের ম্যায় নিঃস্বার্থ 

দমাজসেবকদ্িগকে দেখিয়া মরিতে পারিলাম। আপনাদের শ্ঠায় 

কম্মনবীর যখন তন্ময় হইয়া সমাজ-সেবায় লাগিয়াছেন, তখন 

নিগ্রোজাতি অতি সত্বরই জগতে মাথা তুলিয়৷ দীড়াইতে পারিবে । 
আজ আমার জীবনের অস্ভিম দশায় সেই আশার আলোক 

দেখিতে পাইতেছি ।৮ এই বলিতে বলিতে বুদ্ধার চক্ষু জলে 

ভরিয়া গেল। তাহার পর মে আবার বলিল, “দেখুন, আমি 
নিতান্ত দরিদ্র । কীচা পয়সা আমি চোখে দেখিতে পাই না। 
আপনারা! পাঠশালার জন্য টাদা চাহিয়াছেন। আমি; আপনা- 
দিগকে আমার ক্ষুত্র জীবনের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্যা ঞ্জই ছয়টি 
ডিম দান কর্পিতেছি। আশ! করি, এইগুলি বেচিয়! আপনারা 

কাজ চালাইতে পারিবেন ।” 

এইরূপ] মুষ্টিভিক্ষার ফলে আলুঃ চিনি, কম্বল, জামা, ডিম, 
ইত্যাদি পাইতাম । পরে, সেইগুলি বাজারে বেচিয়৷ টাস্বেজীর 
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ধনভাগডারে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই টায় সরি 

কুড়াইয় বেল তৈয়ারী করিতে পরয়দী হইলাম। বৃহৎ ব্যাপারে 

খুদ কণার সাহায্য কম কার্ধ্য করে না! 



৯ম আধ্যযান্স 
সপ 0৫৫০৯০০প 

অর্থচিন্তা ও বিনিদ্র যামিনী 
টাস্কেজী বিদ্যালয়ের কীর্ধ্য অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম 

বৎসরের উৎসবে আমি নিগ্রোসমাজকে আরও ভাল করিয়া 

চিনিবার সুযোগ পাইলাম। আমাদের বাড়ীতে বড়দিনের সময়ে 

রোজ প্রায় ১০০।১৫০ ছেলে মেয়ে আমিত। তাহারা আমাদের 

নিকট টাক! পয়সা বক্শিষ উপহার ইত্যাদি পার্ববণী চাহিত। রাত্রি 
ঢুইটা হইতে সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত বালক বাঁলিকাদিগের ভিড় 

কমিত না। আজও দক্ষিণ অঞ্চলে বড়দিনের আগমনী উপলক্ষ্যে 

শিশুর! এইরূপ করিয়। থাকে। 

গোলামীর যুগে বড়দিনের উৎসবের জন্য নিখ্রোরা সন্তাহকাল 
খুটি পাইত। সেই সময়ে পুরুষের! মদ খাইয়া! পড়িয়া খাঁকিত। 
টাঙ্কেজীতেও দেখিলাম, বড়দিনের একদিন পূর্ব ঈইইতেই 
শিগ্রোর! কাজ ছাড়িয়াছে। নববর্ষ আরপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাহার। কাজে আর ফিরিল না। যাহার! বৎসরে অন্য কোন দিন 

মদ খাইত না তাহারাও ধর্মের দোহাই দিয়া এ কয়দিন বেশ 
মাতলামী করিল। পল্লীময় উৎসব, আনন্দ, নৃত্যগান ;-- 
[কোথায়ও সংযম ঝা শ্লীলত কিছুই দেখিলাম না। কেহ কেহ 
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বন্দুক পিস্তল লইয়। শিকারেও বাহির হইল । হায়, ভগবানের 

জন্মতিথি কি এইরূপ উদ্দামতা উচ্ছঙ্খলতা এবং নির্দয়তার 
অভিনয়ে উপলক্ষ্যমাত্রে পরিণত হইয্লাছে ৃ 

সহর ছাড়িয়া! জেলার ভিতরকার পলীগ্রামের মধ্যে বড়দিন? 

দেখিতে গেলাম । এই দরিদ্র সমাজ? ষীশুর শুভাগমনে কিরূপ | 
উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে জানিতে ইচ্ছা হইল। কোন 
কামরায় যাইয়। দেখি কতকগুলি ভূহঁ পৃট্ক! ছেলেদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়! হইয়াছে । তাহার! 'সেইগুলি মাটিতে আছড়াইয় 
আওয়াজ করিতেছে । কোন কামরায় গোট। কয়েক কল 

বঝোলান আছে । সেইগুলি আট: দশ জনে মিলিয়! খাইছে 

বসিবে। কাহারও ঘরে কয়েকটা আখ দেখিতে পাইল।ম 
আর এক গৃহস্থ সস্তায় এক বোত্বল মদ কিনিয়া৷ আনিয়াছে 
স্বামী ও স্ত্রী হুই জনে এক সঙ্গে বসিয়! উহা পান করিতেছে 
অথচ সেই ব্যক্তি এ পল্লীর একজন ধণ্মগুরু ! কোন কোন গৃহে 
ছেলের! নানারংএর ছাপান “কার্ড” লইয়া খেল! করিতেছে 
সেই কার্ডগুলি বিশেষ কিছু মূল্যবাৰূ জিনিষ নয়। বড় বড় সহরে; 
ব্যবসাদারের! নিজেদের নাল প্রচাঞ্জী করিবার জন্য এরূপ কা 

ছাপাইয়া নান! স্থানে বিলি করিয্জা থাকে । কেহ বা একট 
নৃতন পিস্তল কিনিয়া পাড়ার মধ্যে তাহা জাহির করাইয় 

বেড়াইতেছে। 

মোটের উপরে, বুঝিলাম, ইহার সকলেই কাজ বন্ধ করিয়াছে। 
যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি এবং ঝবার্থিক অবস্থা সে সেইরূপ 
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গান-ভোজন ও আনন্দ উৎসবের উদ্ভোগ করিতেছে । রাত্রিকালে 

কলে মিলিয়া৷ একটা বাড়ীতে নাঁচ গান করিবে । সেখানে মদ 

খাওয়ারও সবিশেষ আয়োজন আছে । শুনিয়াছি এই উদ্দাম- 

নৃত্যগীতের আপরে অনেক সময়ে মারপিট এবং রক্তারক্তি পর্যন্ত 
ঘটিয়া থাকে। 
র বড়দিনের সফর করিতে করিতে এক বুদ্ধ স্বজাতির সঙ্গে দেখা 

হইল। সে বলিল, পবুঝিলেন, ইডন উদ্ভানে আদমের জীবন 

লক্ষ্য করিলেই জান! যায় যে, ভগবান্ কাজ কন্মন ভালবাসেন না। 

এইজন্য আজকাল বড়দিনের সময় সর্ববত্রই দ্রিবসব্যাগী উৎসব। 

থায়ও কাজ কর্ম কিছুই দেখিতে পাইবেন ন| । বাঁচিয়াছি, এ 
য়দিন খাঁটিতে হইতেছে না, হাঁড় জুড়াইল।” সে আরও বলিল 

“এক বতসর কি পাপেই ন! জীবন কাটিয়াছে-_কেন না এক- 
দনও যথার্থ বিশ্রাম পাই নাই । আজ আমার কি পুণ্যের চিবিতি 

কছুই কাজ করিবার ভাবন! নাই ৮ 

নিগ্রোসমাজের ধন্মমত এবং লোকচরিত্র দেখিয় শুনি 

মার কর্তব্য স্থির করিয়া লইলাম । আমার স্কুলে,ছাত্র বর 

ড্দিনের সার্থকত বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম । আমাদের টায় 
ল্লীতে পল্লীতে যুখে্ স্থৃফল ফলিয়াছে। আজ ১৫২০ বৎসর 

র্যের ফলে দেখিতে পাইতেছি যে, নিগ্রোর! বড়দিনের উৎসবে 

থে্ট সংযম, শৃঙ্খলা, চরিত্রবত্ত। এবং ধর্্মতাৰ রক্ষা করিয়া চলে। 
টাস্কেজীবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আজকাল বড়দিনের সময়ে 

বিশেষভাবে সমাজ-সেব৷ লোক-হিত এবং পরোপকারের কম্মে 
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লাগিয়! যায়, ছুঃখী ও দরিদ্র লোকদ্দিগকে ন্ুখ দিতে তাহা ৰা যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে। সেদিন তাহারা একজন দরিদ্র বৃদ্ধ! নিগ্লোরম ণীর 
কামর! নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে । একজন জোক শীতে 
জামা অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। একথা ক্মামি আমার ছাত্রদিগকে 
জানাইবামাত্র তাহাদের নিকট ছুইট! জাম পাইলাম। 

পূর্বেব একবার বলিয়াছি যে, টাক্ষেজীর শ্বেতান্গেরাও আমাদের 
অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করিতেন। ! আমাদের মুষ্টি ভিক্ষ 
তাহাদের নিকটও আদায় হইত। নগদ টাকাও মাঝে মাঝে 
তীহার৷ দিতেন। তাহ! ছাড়। কুমারী ডেক্তিড সন যখনই তাহাদের 

নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়৷ হাজির হইতেন: তখনই কিছু না কিছু 

পাইতেন। 

আমি প্রথম হুইতেই বিছ্ভালয়টিকে সমগ্র পল্লীর জীবন-কেন্দ্র- 
রূপে গড়িয়া তুলিতেছিলাম । পল্লীর সকল!কাজ করেই বিদ্যালয়ের 

সন্বন্ধ রাখিতাম। গ্রামের লোকেরা সহজ্জেই বুঝিতে পারিত যে,। 
বিদ্ালয়ের সাহায্যে তাহাদের নান! বিষয়ে টপকার হইতেছে। তাহা 
ছাড়া উহ! সকলেরই সম্পত্তি_ টাক্ষেজীর সাদ! কাল সকলেই উহার 
মালিক ও কর্তা । সাধারণ জনগণের সপ্ররৃত্তিতেই উহার ভিত্তি । 

কেহই যেন না! বুঝিতে পারে যে ,কয়েকজনাবাহিন্ের লোক আসিয়া 
গ্রামের উপর একট! বোঝ! চাপাইয়াছে |; এই ভাব মনে রাখিয়া 
আমি বিদ্যালয় চালাইতাম। গ্রামের লোঝের উৎসাহ, কর্তৃব্যজ্ঞান, 
কর্তৃত্ব ও দ্রায়িত্ববোধ আমি সর্বদাই ম্লানা.উপায়ে জাগাইয়া 
রাখিতাম |: জমির মুল্য দিবার জন্য সকলের নিকটই দার খাত 
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লইয়া! যাইতাম। ইহাতেও তাহারা বিদ্ভালয়কে নিজের জিনিষ 
বলিয়া আদর করিতে অভ্যস্ত হইত। জমির দাম শোধ করিবার 

জন্য তাহাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ইহ! জানিবামাত্র তাহার! 
বি্ালয়েরজন্ত নৃতনভাবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পোষণ করিতে লাগিল। 
সাদা কাল চামড়ার ভেদ ভুলিয়া যাইয়া সকলেই বিদ্ালয়কে 
সমস্ত টাস্কেজীর যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে ভাবিতে থাকিল। 

শ্বেতা্গদিগের মধ্যে আজ টাস্কেজীর অনেক বন্ধু রহিয়াছেন । 

আমি প্রথম হইতেই ইহাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছি। দক্ষিণ প্রান্তের নিখ্নোগণকেও আমি এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধে 

শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে চিরকাল উপদেশ দিয়াছি। 

আমরা টাকা তুলিতে লাগিলাম। মেলা, প্রদর্শনী, মুগ্ঠি ভিক্ষা, 
চাদ ইত্যাদি নানা উপায়ে আমরা তিন মাসের মধ্যেই মার্শ্যালের 

৭৫০ দেনা শোধ করিলাম। তার পর ছুই মাসের ভিতর 
অবশিষ্ট ৭৫০২ জোগাড় করিয়া জমির মালিককে দিয়া ফেলিলাঁম। 

জমিট! সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সম্পত্তি হইয়া গেল। মুখের 
কথ এই জমস্ত টাকাই টাস্কেজী নগরের শ্বেতাঙ্গ ও বর 
লোকদের নিকট হইতেই উঠিয়াছিল । 

এখন আমরা জমি চষিবার স্থব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাঁগ ূ 

আমাদের উদ্দেশ্য দত্রবিধ । প্রথমতঃ, এই চাষবাস করিলে বিষ্চা 

লয়ের জন্য কিছু লাভ হুইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের ক্ষেতে কাজ 
করিয়! কৃষিকর্্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে । তৃতীয়ত, আমাদের 

নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়ার স্ুখও বেশ হইবে। 
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আমর সব কাজই এক সঙ্গে আরম্ভ করিতাঁম না । ভাল 
কাজ হইলেও তাহা যখন তখন আমাদের কর্ম্মঝেন্দে প্রবর্তন 
করিতে চেষ্িত হইতাম না। আমাদের যখন ফের্ূপ অভাব 
হইত তখন ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই করিভাম। আমাদের সর্ববপ্রথম 
অভাব হইয়াছিল-_বিদ্ভালয়ের ছাত্র্জিগের জন্য ভাল শাক, 
শক্জীর। এইজন্য সর্ববপ্রথমেই আমরা চাষে লাগিয়া গেলাম । 

ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, আমাদের ছাত্রেরা এতই দরিদ্র যে 
বৎসরে তিন মাসের বেশী পয়সা খর করিয়া স্কুলে থাকিবার 
ক্ষমতা তাহাদের নাই । তাহাদের অন্যা্ঠ মাসের খরচ চালাইবার 

জন্য আমাদের নৃতন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল। এজন্যও 
চাষের ব্যবস্থা ভাল করিয়াই করা গেল॥ জঙ্গে সঙ্গে সুত্রধরের 
কার্য, কর্দ্দকারের কার্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প-কম্দন খুলিবার 

আয়োজন করিতে লাগিলাম। 
আমাদের টাস্কেজীতে একটা কাণা ঘোড়া লইয়া পশু পালন 

আরম্ত হয়| ঘোড়াটা একজন শ্বেতাঙ্গ: আমাদিগকে দান করিয়া 

ছিলেন। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ের পশুশালায় ২০* 
ঘোড়া, খচ্চর, গরু, বাছুর, বলদ ইত্যাদি, ৭০০ শুকর এবং কতক- 

গুলি মেষ ও ছাগল রহিয়াছে। 

ছাত্রসংখ্যা বাঁড়িয়াই চলিল। পুরাতিন বাড়ীতে আর কোন 
মতেই কাজ চলে না। তখন একটা নৃষ্ধন গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব 
করিলাম। প্রায় ২০,০০০২ টাকার আম্মুমানিক ব্যয়ে এই গৃহ 
নির্দিত হইবে হিসাব করিয়া দেখিলাম।; এত টাঁকা আমাদের 



অর্থচিস্তা ও বিনিত্র যামিনী ১৫১ 

চিন্তার অতীত বোধ হইল । কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আসিয়া 

পৌছিয়াছি তখন হয় আমাদিগকে এরূপ গৃহ নিশ্দাণ করিতেই 
হইবে, না হয় পুরাতন অবস্থায়ই পচিতে হইবে । বিশেষতঃ 

আমর। ছাত্রদ্দিগকে এক সঙ্গে এক জায়গায় রাখিয়া আমাদের 

আদর্শ অনুসারে গড়িয়। তুলিতে চাহিয়াঁছিলাম। সে উদ্দেশ্যে 
অতি সত্বরই কাধ্য আরম্ভ করা আবশ্যক । এজন্য বিলম্বের আর 

সময় ছিল না। কাজেই এত ব্যয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীর ব্যবস্থা কর! 

আমাদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়। পড়িল। 

ক্রমশঃ সংবাদ রটিয়া গেল যে, এক বৃহৎ ব্যাপার টাস্ষেজীর 

কর্তীরা আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন সকালে দক্ষিণ প্রান্তের 

একজন শ্বেতকায় কাঠের সওদাগর আসিয়! আমায় বলিলেন, 
“শুনিতেছি, আপনারা নূতন বিদ্যালয় গৃহের প্রস্তাৰ করিয়াছেন । 
আমি আপনাদিগকে সমস্ত কাঠ জোগাইতে প্রস্তুত আছি। 

এক্ষণেই মূল্য দিতে হইবে না। আপনাদের যখন সুবিধা হয় 

তখন দিবেন।” আমি বলিলাম “আমাদের হাতে কিন্তু জনপ্রতি 

এক কড়িও নাই।” তিনি বলিলেন “তাহ! আমি জানি। তথাপি 
আমি আপনাদের জমিতে কাঠ পৌঁছাইয়া দিব ।” আমি ঝঁলিলাম 
“মহাশয়, কিছু অপেক্ষা করুন। আগে আমাদের হাতে: কিছু 
টাকা জম৷ হউ্ুঁক। তাহার পর আপনাকে জানাইব 1” র 

এই ঘটনায় আমি অতিশয় আশান্বিত হইলাম । ভাবিলাম-_- 
সত্কার্য্ে অর্থাভাব হয় না। 

কুমারী ডেভিভ্সন আবার নান! কৌশলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণা 
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সমাজ হইতে টাকা তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। নিষ্ঠোরা এই 
গৃহের কথা শুনিয়া সর্ববাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হষ্ট্য়াছিল। 
আমরা একদিন টাক! তুলিবার জন্য একটা সভ! আহ্বাৰ করিয়া- 
ছিলাম। সভার কাঁধ্য চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় নিচে 
ফঁড়াইয়া উঠিল। সে প্রায় ১২ মাইল দুষ্ব হইতে আপিয়াছে__ 
সঙ্গে একট! বড় শুকর বহিয়৷ আনিয়াছে।; সে বলিতে লাগিল, 
“ভাই সকল আমার টাকা পয়সা নাই। ॥শামার সম্পত্তির মধ্যে 
ছুইটা বড় শুকর আছে। তাহাদের একুটি আমি এই বিদ্যালয়ের 
গৃহনির্্মাণ-তহবিলে দান করিবার জন্য; আনিয়াছি। আমি 
আপনাঁদিগকে করুণভাবে নিবেদন করিতেছি যে, যদি স্বজাতির 
জন্য আপনাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভীলবাসা থাকে, অথব৷ 
আপনাদের চিত্তে যদি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মাৰ ও আত্ম-গৌরব বোধ 
থাকে, তাহা হইলে আপনারা সকলেই একটি করিয়া শুকর এই 
বিগ্ভালয়ের জন্য দান করুন। আমার বিশ্বাস আপনার! আমার 

এই অনুরোধ অগ্রাহা করিবেন না।” আর কয়েক জন নিষ্রো 
এই সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “আমি ঝ্ামার স্বজাতির সম্মুখে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে এই বিদ্যালয়ের গৃহ্নিপ্্মাণ কার্য্যে আমি 
ছুই সপ্তাহ শারীরিক পরিশ্রম করিয়! সাহাষ্য করিব !” 

দক্ষিণ অঞ্চল হইতেই ২০,০০০ টাকা উঠা অসন্তব। কুমারী 
ডেভিডসন উত্তর প্রান্তের ইয়ান্কি মহলে চাদ আদায় করিতে বাহির 
হইলেন। সেখানে নানা গির্জায় যাইয়৷ এজন্য বক্তৃতা করিতে 
হইল। বিভিন্ন বিদ্যালয়-গৃহে এবং সভা! সমিতির, সম্মুখেও তিনি 
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টাক্ষেজীর বৃত্তাস্ত জানাইলেন। বড়ই কঠিন কার্য । কেহই 
উহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। এদিকে লোকের উত্সাহ আকৃষ্ট 

করা অল্প পরিশ্রমের ব্যাপার নহে। যাহ! হউক, ডেভিড্সন 

ধীরে ধীরে উত্তর প্রান্তের ভালবাসা পাইতে লাগিলেন । 

ডেভিড্সন একদিন এক গ্টীমারে নিউইয়র্ক যাইতেছিলেন । 
সেখানে একটি ইয়াঙ্কি রমণীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। রমণী 
ীমার ত্যাগ করিবার সময়ে ডেভিড .সনকে ১৫০২ টাকার একট। 
“চেকু” লিখিয়া দিলেন । , 

ডেভিড সনকে অর্থসংগ্রহের জন্য যারপর নাই খাটিতে হইয়া- 
ছিল। এজন্য তিনি এত হূর্ববল ও ক্লান্ত হইয়৷ পড়িতেন ষে 

অনেক সময় তাহার চলিবার ক্ষমতা থাকিত না । একদিন 

বোষ্টন নগরে একটি রমণীর সহিত সাক্ষাড করিতে যাইয়া 
ডেভিড্সন তাহার “কার্ড পাঠাইলেন। কার্ড পাইয়া রমণী 

বৈঠকখানায় আসিলেন। আসিয়াই দেখেন ডেভিড সন রান 
হইয়া ঘুমাইয়। পড়িয়াছেন। 

ডেভিড সন যে সময়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময়ে 

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাধ্যও তাহার ছিল। তাহা ছাড়া তিনি 
টাম্কেজীর রমণী-মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়! শিক্ষা দিতেন, এবং শেঁতাজ 
ও কৃষণজ সমাজের মধ্যে সন্তাব বর্ধনের চেষ্টা করিতেন। অর্ধিকন্ত 
একটি রবিবারের বিদ্যালয়ের ভারও তিনি লইয়াছিলেন। 

তিনি আমাদের সাহায্যকারী বন্ধুগণের সঙ্গে সর্বদা চিঠি- 
পত্রের সাহায্যে আলাপ রাখিতেন। সময়ে সময়ে তাহার্দিগকে 
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বিষ্ভালয়ের অবস্থা জানাইতে চেষ্টাও করিতেন। : এইরূপে 
টাস্বেজীর জন্য নান! স্থানে স্থায়ী বন্ধুর স্থ্টি হইয়াছিল ।; 

গৃহনিম্দমাণ আরম্ভ হইয়া গেল। ঘরের নাম রাখা হইয়াছিল 
“পোর্টার হল” । পোঁ্টার নিউইয়র্কের ক্ুকূলিন নগরেক্প একজন 
সহদয় ইয়াঙ্কি। ইনি কিছু বেশী টাকী দিয়াছিলেন__-এজন্য 
গুহের নাম ইহার সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছিলাঁম। এই ঘর তৈয়ারী 
করিবার সময়ে টাকার অভাব খুব ৰৌধ করিতে লাগিলাম। 
একজন পাওনাদারকে কথা দিয়াছিলাম, 1 অমুক তারিখে তাহার 

প্রাপ্য ১২০০২ দ্রিব। সেই তারিখ আসিৰ্ী। সকালে একটিমাত্র 
টাকাও হাতে নাই দেখিলাম। দশটার সময়ে ডাক পাইলাম। 
সেই সঙ্গে কুমারী ডেভিডসনের একখান! চিঠি ছিল। তাহার 
মধ্যে একটা ১২০২টাকার চেক! আধি অবাক্ হইয়া গেলাম । 

আরও 'অনেক সময়েই এইরূপ অবাক্ হষ্ট্য়াছি। এই ১২০০২ 
বোষ্টনের ছুই জন রমণী দাঁন করিয়াঙ্থিলেন। এই ছুই রমণী 
এক বগসর পরে আরও ১৮,০০০২ দাঁন কিরিয়াছিলেন। বিগত 
১৪ বতসর ধরিয়। এই ছুইটি রমণী ১৮,০০০২ করিয়া প্রতি 
বসর দিয়া! আসিতেছেন। 

গৃহ নির্বাণ করিবার পূর্বে মাটি: কাটা আরম্ভ হইল। 
ছাত্রেরাই এই কাজ করিল। অবশ্য এখন ॥পধ্যন্ত তাহার! 
নবভাবে সম্পূর্ণরূপে মজিয়া উঠে নাই। এখন ত তাহাদের সেই 
পুরাতন বাবুগিরির ভাব কিছু কিছু ছিল।; “আমর! লেখা পলড়। 
শিখিতে আসিয়াছি, মাটি কাটিব বা ইট গড়িব কেন ?৮-- 
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অনেকেরই এই ভাব! যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে শারীরিক 

পরিশ্রমের উপকারিতা ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে। 
মাটি কাটা হইয়া গেলে-__দেওয়ালের ভিত্তি গুলি প্রস্তত 

হইয়া গেল! এখন সমারোহ করিয়া প্রকাশখ্টভাবে “ভিত্তি, 

প্রতিষ্ঠা” উত্সবের আয়োজন করিলাম । 
১৬ বৎসর পুর্বেবে আমরা কেনা গোলাম ছিলাম । দক্ষিণ 

প্রান্তের এই অঞ্চলেই গোলামাবাদ বেশী ছিল। এই বিভাগের 

নামই “কৃষ্ণ বিভাগ ।৮ , গোলামী যুগে এই বিভাগে নিশ্রোকে 
শ্েতাজ কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সংসার দেখিতে লাগিল । 

আলাবাম। প্রদেশের শিক্ষাপরিষদের তত্বাবধায়ককে উৎসবের 

সভাপতি নির্ববাচিত করা হইয়াছিল। তিনিই প্রধান বস্তুত: 

করিলেন। গৃহের যে কোণে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল 
সেখানে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, বন্ধু, আত্মীয়, প্রদেশ-রাষ্ট্রের 

কম্মচারী, মহাজন, ব্যবসাদার সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। 

পুর্বে ধাহারা গোলামখানার মালিক ছিলেন আজ তীহারা 
গোলাম-জাতির হাত ধরিয়া! এই শিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি গ্রুতিষ্ঠায় 
লেখাপড়া শিখান মহাপাপের কার্ধ্য বিবেচিত হইত। ফে্শিক্ষক 
নিগ্রোকে শিখাইতে চাহিত সমাজে তাহার কুখ্যাতি: রটিত, 

আইনেও সেদদগুনীয় হইত। আজ ১৬ বসরের ভিতন্ন সেই 
গোলামাবাদের আব্হাওয়ার মধ্যে বিষ্ভালয়-গৃঁহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, 
এবং ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উপ্তসব ! সর্বত্র আনন্দের মহ! কোলাহল---. 
সকলের চিত্বেই শ্ুত্তি। যেন কি এক দেবভাবে টাস্কেজীর 
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সাহায্য করিলেন। শ্বেতাঙ্গ কৃষখরঙ্গ সকলেই সেই ভিত্তি 
প্রস্তরের নীচে কিছু না কিছু চিহ্ন রাঁখিতে উতস্থক হইল / 

গৃহ-নির্্মীণের কার্ধ্য যখন অগ্রসর হইনতে ছিল সেই সময়ে 
বনুবার আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তায় দিনরাদরি কাটাইতে হইত। 
হাতে পয়স! থাকিত না--অথচ পাওনাদার্দিগের টাক! দিবার 

দিন চলিয়া আসিত। ভুক্তভোগী ভিন্ন এরই উদ্বেগ আর কে 

বুঝিবে £ কত রাত্রি কি পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়াছি 

তাহার সংখ্যা নাই। 

আমি জানিতাম যে, আমি শসাধাসাধনে ব্রতী হইয়াছি। 

এখন আমাকে কেহই সাহাষ্য করিবে না।; বরং সকলেই বাধা 
দিবে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় আমাকে একাকীই 
সকল কাধ্য করিতে হইবে । আমি কষ্টক্ডোগ করিয়া, নীরবে 

£খ সহিয়, লোকজনের উপহাসে বিচলিত: না হইয়া, দৃঢ়ভাবে 

কাজ করিতে করিতে যদি সফল হইতে পারি, তবে ভবিষ্যাতে 

আমি সমাজের সাহায্য পাইব। সাধারণ লোকেরা আগে কোন 

কাজ করিতে চাহে না__তাহারা যখন দেখে যে অন্যের আরব্ধ 
অনুষ্ঠানট। কৃতকার্য হইতে চলিল তখন কাহার উহার প্রতি 

অনুরক্ত হয়। সুতরাং সকল দুঃখ নৈরাশ্ঠ 'ও দুশ্চিন্তার বোঝা 

এক্ষণে আমাকেই নিজ মাথায় বহন করিতে হইবে । আমার 
কবরের উপরই নিগ্রোসমাজের জাতীয় ঘিামন্দির প্রতিষ্ঠিত 

হউক । 
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অসাধ্য সাধন 
প্রথম হইতেই টাস্কেজী-বিছ্ভালয়ের ছাত্রদিগকে আমি আমার 

নুতন আদর্শে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার 
মতে বিগ্ভালয়ের সকল প্রকার কাজই ছাত্রদের নিজ হাতে 

করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । বোডিং-গুহের ঘরঝাড়া, কাপড় 
ধোয়।, রান্নাকর। ইত্যাদি সকল কাজই ছাত্রদের করা উচিত ।* 

তার পর স্কুলঘরের টেবিল চেয়ার মেঝে পরিক্ষার রাখা, এবং 

আসবাবপত্র সাজান এ সবও ছাত্রদেরই কর্তব্য । অধিকন্তু 

বিষ্ভালয়ের উঠান মাঠ ও জমির শ্রীবিধান সম্বন্ধে ছাত্রদের দৃষ্টি 
থাকা বাঞ্নীয়। তাহা ছাড়া পশুপালন, কৃষিকাধ্য, চায়ীবাঁস, 
মাটিকাটা ইত্যাদি কর্মের জন্যও বাহিরের মজুর লাগান উচিত 
নয়। বিদ্ভালচ্যর ছাত্রদেরই এই সকল কাজ সম্পন্ন -কর৷ 
আবশ্যক । কেবল তাহাই নহে-_বাঁড়ীঘর মেরামত, নূতন নুতন 

গৃহ-নিন্মাণ, করাতে কাঠ চেরা, ইট তৈয়ারী করা, চুণ শুরকি 

প্রস্তত করা--এই সমুদ্ধয় ঘরামি ও মিস্ত্রিগিরির কাজও ছেলেদেরই 
কর৷ প্রয়োজন। 
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সকল প্রকার গৃহস্থালী, কৃষি ও শিল্পাকর্দ্মে অভ্যস্ত হহতে 

থাকিলে ছাত্রের বেশ পাকা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে ।: নানা- 
বিধ কারিগরি এবং শিল্লিমহলের নুতন: নৃতন আবিষ্কারগুলি 
তাহাদের “হাতে কলমে, শিক্ষা হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহার 
শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য অর্জন করে ও কর্মঠ হইতে 
থাকে ; এবং নৈতিক চরিত্র বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। 
খাটিয়া খাওয়। নিন্দনীয় কাজ নয়। লেখা পড়। শিখিলেই “বাবু, 
হইয়া যাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকদেরগ স্বহস্তেই চাষ করা 
উচিত এবং নিজের ঘর বাড়ী নিজেই প্রস্কৃত করিতে চেষ্টা করা 
কর্তব্য । এক কথায়, সকলেরই নিজ অভারগুলি যথাসম্ভব নিজেই 

মোচন করিয়া লওয়! উচিত। খাওয়! দা ওয়া, চল! ফের! ইত্যাদি 
কোন বিষয়েই পরের উপর নির্ভর করা শিক্ষিত ও সভ্য লোকের 

লক্ষণ নয়। এই সকল ধারণা আমার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে 
ছাত্রদের মাথায় সহজেই বসিতে পারে । : 

শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাবলম্বন ফ্লাই দুইটি গুণই আমি 
প্রকৃত শিক্ষালাভের চিহ্ন মনে করি। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি 
শারীরিক পরিশ্রমকে কখনই অগ্রাহ্য করিষ্ঠে পারেন না। নিজে 
খাটিলে অনেক বিষয়ে খরচ কম হয়-+তাহা অরকলেরই জান 
আছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহাও বুধোন । কিন্তু একমাত্র 
এই জন্যই তাহারা শারীরিক পরিশ্রমের আদর করেন না। 
তাহার! খাটিয়। খাওয়াকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ধর্টের মধ্যে 
গণ্য করেন। পরিশ্রমের অন্য কোন মূলটু থাকুক বা না থাকুক, 
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তাহারা পরিশ্রম করিতে পারিলেই স্তুখী ও আনন্দিত হন। 

পরিশ্রম করিতে পারাটাই একটা মহাগুণ- পরিশ্রমী ব্যক্তিমাত্রই 

গুণবান্ এবং সকলের প্রশংসাযোগ্য । যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি 

এইরূপ ভাবিয়া থাকেন । 

এই ধন্মভাবে পরিশ্রম করিতে আরন্ত কর, দেখিবে খাটিয়। 

খাওয়ায় কোন অপমান, কষ্ট ও লঙ্জাবোধ হইতেছে না। কারণ 
পরিশ্রম করা তখন অপর,লোকের কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়- 

মাত্র মনে হইবে না। উহার দ্বার নিজেরই উপকার হইতেছে 

ভাবিতে পারিবে । উহা! নিজ জীবন্রই সার্থকত। লাভের অঙ্গ- 

স্বরূপ বিবেচিত হইবে। পরিশ্রমের ফলে তুমি প্রকৃত মানুষ 
হইতেছ এই জ্ঞান থাকিবে। কাজেই পরিঙ্ম গৌরবজনক 

পুণ্যের কাজরূপেই আদর পাইতে পারিবে__-কোন মতেই দ্বণ্য ব 
কষ্টকর বোধ হইবে না। নিজের আত্মার যাহাতে উন্নতি হয় 
তাহাতে কেহ কখনও কষ্টবোধ করে কি ? : 

আমার নুতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে ছার র 

শারীরিক পরিশ্রমের এইরূপ মর্যযাদ। ও গৌরব দান করিতে 
শিখে। তাহ! ছাড় বিদ্যালয় চালাইবার পক্ষেও খুব সুবিধা ছয় । 

কারণ এই উপায়ে প্রায় সকল খরচই কমাইয়। ফেলান ধাঁয়। 
ছাত্রদের পরিশ্রমেই ঝাড় 'বার/ধোপা নাপিত মিস্ত্রি ছুতার কামার 
কুমার চাষী ইত্যাদি সকল! প্রকার মজুরের কাজ চলিয়া থাকে । 

এজন্য অর্থব্যয় প্রায় হয়ই না বলিলে চলে । সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বেই 
বলিয়াছি, ছাত্রের নূতন নৃতন শিল্পবিষ্তা শিখিতে থাকে । জল, 
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বাঁযু, বাষ্প, তড়িৎ, জীবজন্ত ইত্যাদি জগতের সকল শক্তি, মানুষকে 
নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছে। কৃষ্িকর্দ্দে এবং শিল্পকার্ষ্ে 
লাগিয়া থাকিলে অতি সহজেই এ বিষয়ে; ধারণা জন্মে । বস্ত- 
জ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষ ছাত্রদিগকে আর নূতন 
করিয়া শিখাইতে হয়, না । তাহারা বিশবশবক্তিগুলি প্রতিদিনকার 

নানা কাজে লাগাইতে লাগাইতে উত্ভিদ্রিত্ান, জীববিদ্ধা, পদার্থ 
তত্ব ইত্যাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলে । ৃ 

আমার প্রবন্তিত নূতন শিক্ষা প্রণলীর সৃবিধাগুলি বর্ণন। 
করিলাম! এই আদর্শে আমি টাস্কেজী বিদ্ভালয় চালাইতে চেষ্টা! 
করিয়াছিলাম। স্থুতরাং যখন নবগৃহ নিশ্ণের সুযোগ আসিল 
আমি ছাত্রদিগকেই এ কাজে লাগাইতে চাহিলাম। কেহ কেহ 
বলিলেন “ছাত্রেরা এখন ম্িস্ত্রীর কাঁজ জানেই না। কাঠ 

কাটিতেও তাহারা তত পটু নয়। ঘরামিছিরি করিবে কিরূপে ? 
এত বড় ইমারত তৈরারী কর! কি ইহাফ্ের সাধ্য ? পারিলেও 
যে, বংড়ীটা অতি বিশ্রী ও কদাকার দোধাইবে! আপনার এ 
পরামর্শ ভাল হয় নাই । সহর হইতে পাকা মিশ্ত্রী ডাকিয়া আনাই 
উচিত। ছাত্রের না হয়, ইহাদের কাজ সাহায্য করিবার জন্ত 
জল, হাতিয়ার, চুণ, শুরকি ইত্যাদি বহি! দিবে ।” 

আমি আমার বন্ধুগণকে বলিতাম, ?দেখুন, আমি বুঝিতেছি 

ফে আমাদের বাড়ীট! ছেলেরা প্রস্তত ঠংকরিলে নিতান্তই কদাকার 

দেখাইবে। কিন্তু গৃহের সৌন্দর্য্য বিধানস কি আমাদের একমাত্র 
কর্তব্য ? নাইব৷ হইল বাড়ীটা দেখিতে সু ! কিন্তু ছেলের! ত 
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এতগুলি কাজ শিখিয়৷ ফেলিবে । তাহার! স্বাবলম্বী হইতে অভ্যস্ত 

হইবে। আর, এত বড় ইমারতের জন্য মাটি খু'ড়া হইতে আরম্ভ 
করিয়া চুণকাম ও রংকরা পধ্যস্ত সকল কাজ নিজহাতে সম্পূর্ণ 

করিবার স্থযোগ পাইবে । তাহাতে শিল্পশিক্ষা ও নৈতিক 

চরিব্রগঠন যথেষ্টই হইতে থাকিবে । অধিকন্তু, আনুষঙ্গিকভাবে 

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অশেষবিধ উৎকর্ষ এবং সাধারণ 

সভ্যত বিষয়েও ইহ।দের ধারণা পরিক্ষার হইবে । এইগুলি কি 
কম লাভ ? আমার বিবেচনায় এজন্য ঘরবাড়ীগুলি যদি অতি 

বিঞ্রী ভাবেই তৈয়ারী হয় তাহাতেও ছুঃখ করা উচিত নয়।” 

আমি আরও বলিতাম, “আমাদের ছেলেরা সকলেই গরিব । 

ইহারা পল্লীগ্রামে বাস করে । ইহাদের গৃহসম্পন্তির মধ্যে একটা 
করিয়া কাঠের কামর! আছে মাত্র। তুলা, চিনি ও চাউলের 
আবাদে ইহাদিগকে সার দিন খাটিতে হয়। বল! বাহুল্য, ইহারা 

যদি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথমেই একট! প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের 

মত বাড়ীতে থাকিতে পায় তাহ! হইলে ইহাদের আনন্দের ও 

গৌরবের সীমা থাকিবে না । ইহা স্বাভাবিক, কারণ কষ্টের পর 
সকলেই স্থুখ আশা ও ইচ্ছা করে। কিন্তু আমর! যদি এই 
অবস্থায় ইহাদিগকে কিছু নৃতন আদর্শ ও জীবনের নূতন লক্ষণ না 
দিতে পারি তাহা'হইলে আমরা ইহাদের জন্য কি করিলাম ? 
পূর্বে ইহার! যে চিন্তা ও যে প্লারণা লইয়া! লেখ! পড়। শিখিতে 
আ'সয়াছিল গৃহে ফিরিবার সময়েও ইহাদের সেই চিন্তাও ধরিয়া 
থাকিয়৷ যাইবে না.কি ? 

১৯ 
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এইজন্যই আমি মনে করিয়াছি যে, ইহার! ইটের থরে থাকিয়া 
স্থখভোগ করিবার পুর্বে নিজ হাতে ইট তৈয়ারী করিতৈ শিখুক। 
তারপর সেই ইট দিয়া ইহারাই ঘর. প্রস্তুত করিবে । নিজ 
বসবাসের জন্য নিজহস্তে গৃহনিন্্নাণ কয়াও মানুষের স্বাভাবিক 
লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? আর ছাত্রগণ ইহাতে গৌরব এবং 
আনন্দও কি কম পাইবে ? অধিকন্থা নিজহাতে গড়া জিনিষ 
সর্ববদ! চোখের সম্মুখে থাকিলে তাস্থাই শিক্ষালাভের একটি 
প্রধান উপায় হইবে। কারণ তাহা. দেঁখিয়াই ছাত্রের অতীতের 
ভুলগুলি বুঝিতে পারিবে । তাহারা সেইগুলি সহজেই সংশোধন 
করিবার উপায় বুঝিয়া লইবে, এবং, ভবিষ্যতের জন্য উন্নতি 
বিধানের পথও খুলিতে থাকিবে । ছাত্রের! স্ক্টইরূপে নিজেই 

নিজেদের শিক্ষক হইয়া! পড়িবে। এই “মাত্মশিক্ষাণর স্থুযোগ 
আর কোন উপায়ে পাঁওয়! যাইতে পাকলে কি?” 

টাস্কেজী-বিগ্ভালয়ের প্রথম গৃহ ছাস্ত্রেরাই নির্মাণ করিয়াছিল 
তাহার পর হুইতে আজ পর্য্স্ত এই ১৯ব২সরের ভিতর বিদ্যালয়ের 
জন্য যতগুলি গৃহ নিশ্র্িত হইয়াছে প্রায় সকলগুলিই আমাদের 
ছাত্রগণের প্রস্তত। আমি আমার শিল্ষাপ্রণালী কোন সময়েই 
বর্জন করি নাই। আজ আমাদের ঈর্বসমেত ছোটবড় ৪০টা 
গৃহ। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র পটার জন্য ছাত্রদের খাটান 
হয় নাই। অবশিষ্ট ৩৬টা গৃহই, ছাত্ররা নিজহাতে তৈয়ারি 
করিয়াছে । বাহিরের মিস্ত্রির সাহা: কীরির্দিত লওয়া হয় 
নাই বল! যাইতে পারে। ৃ 
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এই বিশ বৎসরের কাধ্যফলে দেখিতে পাই যে, আমেরিকার 

দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় লোকেরা আজকাল সকলেই 

ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। টাক্কেজী-বিদ্যালয়ের 
জন্য প্রায় ৪০ টা! গৃহনিন্্াণে সাহায্য করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণ 
ঘরামি, মিল্ত্রী ও ছুতারের কাজে ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে । 

তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়! অন্যান্য লোকেরাও কিছু কিছু 

গৃহনিম্্মাণ কাধ্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। আর আমাদের বিদ্যালয়ের 
উপকারই কি হইয়াছে কম ? বগুসরের পর বৎসর ছাত্র আসে 

যায়-_কিন্তু গৃহনিণ্্মাণ-বিদ্য! আমাদের স্কুলের স্থায়ী আবহাওয়ার 
মধ্যে দড়াইয়া গিয়াছে । পূর্বতন ছাত্রদ্নের উত্তরাধিকারের 
সূত্রে নূতন নূতন ছাত্রেরা মাটি কাটা, গর্ত খুঁড়া, কাঠ চেরা, 
ইট গড়া, গৃহের চিত্র অঙ্কন করা, এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব 

করা হইতে আরম্ভ করিয়! গ্যাসের কল লাগান, ইলেন্টি.ক 
বাতীর ব্যবস্থা কর! সবই শিখিয়া লয়, এখন আমর! গ্ৃহনিশ্মীণ 
ক্রাস্ত কোন বিষয়েই বাহিরের লোকের সাহায্য চাই না।. 

কোন সময়ে একজন নূতন ছাত্র ছেলেমানুষী করিয়া 
দেওয়ালে পেন্দীলের দাগ দিতে থাকে অথবা টেবিলে ছুরি দয় 
নাম লিখিতে থাঁকে, অমনই পুরাতন ছাত্রের! তাহাকে সাষ্ঈধান 

করিয়। দেয়। তাহাদের তিরস্কার আর কিছুই নয়-- এইমাত্র 

“ওহে, ও দেওয়ালটা আমরাই প্রস্তত করিয়াছি, এই টেবিলটাও 

আমাদের হাতে গড়া। নষ্ট করিলে আমাদিগকেই সারিতে 
হইবে।”» 
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সর্বপ্রথম গৃহনিপ্্মাণ সময়ে ইট প্রস্তুত করিত্তেই আমা- 

দিগকে বিশেষ ভূগিতে হইয়াছিল । আমাদের নিজের প্রয়োজন 
ছাড়া ইট তৈয়ারী করিবার আর একটা ফ্ষারণও ছিল £ আমাদের 
টাস্কেজী অঞ্চলে সেই সময়ে ইট গড়িবাক্ী কোন কারখানা ছিল 
না। অথচ বাজারে ইটের কাট্তি ৰথেউট। কাজেই ইটের 
ব্যবসায় বেশ লাভ কর! যাইত। এই লাভের আশায়ও আমি 

বিদ্যালয়ে ইটের কারবার খুলতে ইচ্ছা করিলাম । 
বাইবেলে পড়িয়াছি-_-ইজবেলদের ধুশশুরা বিনা খড় কুটায় 

ইট তৈয়ারী করিতে বাধ্য হইয়াছিল । আমি দেখিলাম আমাদের 
কাজ তাহা অপেক্ষা কম কষ্টকর নয়। কারণ প্রথমতঃ এ বিষরে 
আমাদের কাহারও কিঞ্চিৎ মাত্র অন্িজ্তা নাই। দ্বিতীয়তঃ 

তহবিলে এই ব্যবস! চাঁলাইবার জন্ম এক পয়সাও মজুত 

নাই । ৃ 

তার পর, ইট গড়া কাজটাও নেহাত সোজ| নয়। কাদা- 

মাটির গর্তের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা দাড়ায়! কাজ করা বড়ই ছুঃখ- 
জনক । হাটু পর্য্যন্ত কাদা লাগিয়া থাকে । ছাত্রদিগকে এ কার্ষ্যে 
ব্রতী করিতে বড়ই বেগ পাইতে হইত। এতদিন তাহাদিগকে 
বুঝাইতে বুঝাইতে জমি চষিবার কাজে লাগান গিয়াছে। কিন্তু 
যখন এই কাদামাটি ঘাঁটিবার কাজ আসিল তখন তাহাদিগের 
সহিষ্ণুতা! ও ধৈর্য্য রক্ষা করা 'অসম্ভব' হইয়া পড়িল। লেখাপড়া 

শিখিতে আসিয়! শারীরিক পরিশ্রম' কৃরাই ত তাহার! আদে 
পছন্দ করিত না । তাহার উপর এহীঁদপ জঘন্য ও কষ্টকর 
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কাজ করিতে তাহারা সম্পূর্নদপে নারাজ । কষ্টে হুঃখে 
অপমানে ও লজ্জায় অনেক ছাত্র আমাদের স্কুল ছাড়িয়া গেল। 

আমি পুর্ধে্ ভাবিয়াছিলাম, ইট তৈয়ারী করিতে গেলে বেশী 

বিদ্কা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাজে নামিয়। দেখিলাম, 

খুব পাকা হাত না হইলে ইট গড়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ 

কাদামাটি প্রস্তুত করিতেও বিশেষ অভিভ্ঞতা চাই। আমরা 

এজন্য এক জায়গ! হইতে অন্য জায়গায় আমাদের মাটির গর্ত 
সরাইতে বাধা হইয়াছিলাম'। শেষে একস্থানে বেশ ভাল মাটি 
পাওয়! গেল। সেইখানে ইট প্রস্তৃত হইতে লাগিল । দ্বিতীয়তঃ 

ট পোঁড়ান কাজ খুবই কঠিন। ২৫,০০০ ইট মাটি দিয়! 
প্রস্তুত কর! হইল । কিন্তু এই গুলি পোড়াইতে যাইয়াই মহ! 

(বিপদ । আমর! একটা, দুইটা, তিনট। পাঁজ। প্রস্তুত করিয়। 

তিন তিনবার অকৃতকার্য হইলাম। আমার কয়েক জন শিক্ষক 

হাম্পটনে ইট প্রস্তত করিতে 'শিখিয়া৷ ছিলেন। তাহার! তৃতীয় 
পাঁজাটা! বিশেষ দক্ষতার সহিতই প্রস্তুত করিলেন। ধক 
সপ্তাহ আমাদের ইটগুলি বেশ গ্ুড়িতে লাগিল। ভাবিলাম; এ 

যাত্রায় সফল নিশ্চয়ই'হইব। কিন্তু সাত দিন পরে রাত্রি ১২$ ১ 
টার সময় পাঁজাট। ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা তৃতীয়বার বিষ্কল 
ইইলাম। | 

সকলেই বলিতে লাগিলেন, “আর চেষ্টী করিয়া কাজ নাই। 

ইট গড়া আমাদের দ্বার! হইবে না।৮ তাহার উপর আমার 
পয়সাও ফুরাইয়। ' আসিয়াছে । চতুর্থবার এক্সপেরিমেন্ট ঝা 



১৬৬ নি্রোজাতির কর্মনবীর 

পরীক্ষা করিতে হইলেও টাকার প্রয়োজন। একে নৈরাশ্থ 
তাহাতে দারিদ্র্য । পুনরায় চেষ্টা করা অসম্ভব ধনে হইতে 
লাগিল। আমার একটা পুরাতন ঘড়ি ছিল। এই রময়ে সেটা 
একটা! দোঁকানে বাঁধা রাখিয়া! ৫০২ ধার লইয়া! আসিলাম। এই 
টাকার সাহায্যে ইটের পঁজ৷ তৈয়ারী করিতে যাওয়া গেল। 
এইবার কৃতকাধ্য হইলাম । এতদিন পরে ২৫,০০০ ইট আমাদের 
কারখানায় তৈয়ারী হইল। ্ 

আজ ইটের কারবার টাস্কেজী: বিদ্যালয়ে খুব জৌোরের 

সহিতই চলিতেছে । গত বগুসর আমাদের ছাত্রের! ১,২০০,০০০ 

ইট গড়িয়াছিল। এগুলি এত স্থুন্দর ও নিরেট যে আমি যে 
কোন বাজারে ফেলিয়া সর্বোচ্চ মূল্য আদায় করিতে পারি 
তাহ! ছাড়া বিগত বিশ বৎসরের শিক্ষার, ফলে, আজ আমেরিকার 
সট অঞ্চলে গণ্ডায় গণ্ডায় দিনা ইটের ব্যবসায় করিয়া 

সংস্থান করিতেছে । 

৯ কারবার করিতে করিতে আমার একটা নূতন দিকে 

দৃষ্তি পড়িল। আমাদের বিদ্যালয়ে বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ইট 
খরিদ করিতে আসিত। তাহারা পূর্বে আমাদের সঙ্গে বিশেষ 
কোন কথাবার্ত। বলিত না। কিন্তু অগ্যত্র ইট পাওয়া যায় ন৷ 

কাজেই ইহারা কৃষ্ণাক্সের সাহায্য লইতে/বাধ্য হইল। 
আর পূর্বেব অনেক শ্বেতাঙ্গই, ভাঁবিত যে, লেখা পড়া 

শিখিয়৷ নিগ্রোরা! বাবু হইয়। পড়িবে । ? তাহারাও এখন বুঝিল 
যে, নিগ্রোর৷ এই জাতীয় বি্ভালয় খুলিকী সত্য সত্যই নিজেদের 
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উন্নতি করিতেছে । এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহরেরই উপকার 

হইতেছে । এই উপায়ে কৃষ্ণাঙ্গ সম্বন্ধে শ্রেতাঙ্গের ধারণা 

বদলাইতে লাগিল । 

ফলতঃ আমাদের ছুই সমাঁজে কন্প্মবিনিময় ও ভাব-বিনিময়ের 

স্থযোগ স্থষ্টি হইল। আজ দক্ষিণ অঞ্চলে নিশ্রোয় ও শ্বেতাঙ্গে 
যে সন্তাব রহিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ আমাদের টাক্কেজীর 

এই ইটগড়া এবং ইটের কারবার । বহু বক্তৃতা দ্বারা যে কার্য 
করিতে পারিতাম কি ন৷ ন্নান্দেহ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহ। নীরবে 

ও সহজে সিদ্ধ হইয়া গেল। 

শ্বেতাঙ্গ যে কৃষ্ণাঙ্গকে বাদ দিয়া সংসারে চলিতে পারিবে না 

_-এই ব্যবসায় হইতে তাহারা বেশ বুঝিয়া লইল। কাজেই 
আজ ছুই সমাজই এক বৃক্ষের ফলের ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ । 

পরস্পর পরম্পরের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। 

শ্বেতাঙ্গের কাধ্যে কৃষ্তাজের উপকার হয়, এবং কৃষ্ণাঙ্গের বিষ্ভায় 

শ্েতাঙ্গের অভাব মোচন হয়। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ আজ 

আমেরিকাজননীর যমজ সন্তানের ন্যায় চলাফেরা করিয়া থাকে | 

শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার মুল্য কি কম ? 

আমি আমার স্বজাতিগণকে সর্ববদ1 বলিয়া থাকি, - 

গলাবাজী করিয়া! কখনও একট! বড় কিছু করা যায় না। তৌমরা 
ভাবিয়াছ যে, চেঁচাটেচি করিলেই তোমাদ্িগকে শ্বেতাঙ্গের৷ ভাই 

বলিয়া ডাকিবে, এবং তাহাদ্দিগের সমান ক্ষমতা তোমার্দিগকে 
দিতে থাকিবে ?. ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। কাজ করিতে 
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লাগিয়া যাও। কৃষিকর্ত্টে লাগিয়া! যাও, শিল্পকার্ষোঁ লাগিয়া 
যাও, ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগিয়া যাও । বাড়ী, গাড়ী, রেল, 
জাহাজ, গ্রীমার তৈয়ার করিতে থাক। এ সকল বিষয়ে 

. তোমাদের “হাত দেখাও। তাহাদিগকে: তোমাদের বিচ্যা! বুদ্ধির 
দৌড় দেখাও । তাহারা বুঝুক যে, তোষীরাও মানুষ, তোমরাও 
মাথা খাটাইয়া৷ একটা জিনিষ দাড় করাইতে পার। তাহা 
হইলেই 'তাহাঁরা তোমাদ্িগকে সম্মান করিবে-_-তোমাদের সঙ্গে 
বসিতে চাহিবে- তোমাদের সঙ্গে খাইতে চাহিবে। দেখিতে 
পাঁও না-_যে যে অঞ্চলে নিগ্রো৷ শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা বেশ 
দক্ষতার সহিত কারবার চালাইতেছে সেই: সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গে 
কৃষ্ণাঙ্গে বিরোধ বড় বেশী নাই? সেখানে কালচামড়া সাদা 
চামড়ায় প্রভেদ অল্প মাত্রই দেখ! যায় 1৮ 

আমি বিশ্বাস করি, গুণ যাহার মধ্যেই থাকুক না কেন, 

সমস্ত জগৎই তাহাকে সম্মান করিতে: বাধ্য । ছুদিন আগে 

কিম্বা দুদিন পরে-_-এই যা। গুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা, চরিত্র- 
বত্ত/ এ সকল জিনিষ চাপিয়! রাখা যায় মা। কেহ এগুলিকে 
কোনদিন ঢাকিয়া রাখিয়া দাবিয়া ফেলিতে পারিবে না। 
আর একটা কথাও আমি সর্ববদা মনে রাখি এবং সকলকে বলিয়া 
থাঁকি,__“কথা অপেক্ষা কাজের মূল্য শতগুণ বেশী। একশত 
জন লোক এঁক্য-বিধান, স্থবিচার, অধ্বিকার-বিভাগ ইত্যাদি 
বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সমাজের যে উপকাল্পী করিতে না পারে, 
একজন লোক একটা স্থন্দর শিল্প স্থর্ধী করিয়া সেই উপ- 
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কার করিতে পারে। যখনই শ্বেতাঙ্গের৷ রাস্তায় হাটিতে 
হাটিতে নিগ্রোনির্টদিত একখানা স্থন্দর গুহ দেখিবে তখনই 
তাহারা নিশ্রোর ক্ষমতাঁয় বিশ্বাস করিবে । সৌন্দর্য্য সৃষ্টি 
করিবার পরক্ষণ হইতেই কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের বন্ধু ও পুজার পাত্র 

হইয়! পড়িবে । কেবল গৃহনিন্মীণে কৃতিত্ব কেন, সকল বিষয়েই 
কৃতিত্ব, দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট ন৷ 
করিয়া যায় না। তখন তাহারা কে গান করিতেছে, কে চিত্র 

আকিতেছে, ঝ| কে মুর্তি গড়িতেছে, বা কে বাগান তৈয়ারী 
করিতেছে__এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কৃতিত্বের দাস হইয়। 
পড়ে। গুণপনার ক্ষমতা অসীম । স্থৃতরাং শ্বেতাদিগকে 

সকল কন্মক্ষেত্রে এখন আমাদের গুণপন! দেখান আবশ্যক। 

গুণমুগ্ধ হইলে শীঘ্রই তাহারা আমাদিগকে আদর করিতে বাধ্য 
হইবে। আমাদের কাল চামড়ার জন্য বেশী বাধা পাঁইৰ 

না” 

ছাত্রেরাই টাস্কেজীর গৃহগুলি নিন্মীণ করিয়াছে, ঠিক সেই 
আদর্শের বশবর্তী হইয়াই আমি তাহাদিগের দ্বারা আঙাদের 
বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী জুড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করাইয়াছি। আজ 

কাল আমাদের এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১২টা। সকল প্ঁলিই 
ছাত্রদের নিজ হাতে প্রস্তৃত। তাহ! ছাড় আরও অনেক শ্রাড়ী 
তৈয়ারী করিয়া আমর! বাজারে বেচিয়াছি। আমাদের গাড়ীর 
কারখানার সাহায্যেও শেতা কৃষ্ণাঙ্গে সন্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। 

আমাদের শিক্ষিত ছাত্রের যে অঞ্চলে গাড়ীর কারবার করে 
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তাহারা সেই অঞ্চলের শ্রেতাজমহলে বিশেষ রিপা অঞ্জন 
করিয়াছে, দেখিতে পাই । 

সংসারে লোকের যাহা অভাব তাহা তু যদি মোচন করিতে 
পার, তোমার প্রভুত্ব সেখানে সুনিশ্চিত জীনিয়। রাখিও। লোকে 

চায় শাক শব্জী, ইট কাঠ ; লোকে চায় স্বাস্থ্য ওআর্থিক উন্নতি; 
লোকে চায় বাড়ী ঘর, আসবাব, গাড়ী ইত্যাদি । তোমরা যদি 
সেখানে তোমাদের প্রীকতাষার ব্যাকরণ 'লইয়! হাঁজির হও তাহা 
হইলে তোমাদিগকে তাহার! সম্সান করিবে কেন? বাজারের 
কাট্তি বুঝিয়৷ মাল জোগান দিতে থাক, পিসির সংসার তোমার 

গোলাম । 

আমার নূতন আদর্শের িক্ষাপরণালী। ত প্রবপ্তিত হইল । ধনী 
নির্ধন বিচার না করিয়৷ সকল ছাত্রকেই শারীরিক পরিশ্রাম করিতে 

বাধ্য করিলাম। সকলকেই শিল্পে, ক্ষিকর্ে, গৃহস্থালীতে 
লাগাইয়া দিলাম। আমার নিয়মণ্টুলি টাস্কেজীময় রাত হইয়। 

গেল । সকলেই ভাবিতে লাগিল আমি একজন কিস্তৃত কিমাকার 
লোক। যা খুসী তাই করি। আমার বিছ্াবুদ্ধি কিছুই নাই। 
ছেলেগুলির মাথা খাইতে বসিয়াছি। ছাত্রদের অভিভাবকের! 
পত্র দিলেন__তীহাদের সন্তানদিগকে ফেল হাতে পায়ে খাটিতে 
না বল! হয়। এইরূপ অসংখ্য আপড়ি আসিল । অনেকের 

শপ আসিয়। হাজির। ডাহা চাহেন পুস্তক- 

/ বত পুস্তকের সংখ্যা! ততই তীহাদের ধারণায় পাগ্ডিত্য 

রা । [| 
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দেখিতে দেখিতে আমার বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, আমার শিক্ষা- 
প্রণালীর বিরুদ্ধে এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে বেশ একটা 

বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিল। পাড়ার লোকেরা, সহরের লোকেরা, 
জেলার লোকেরা, ছাত্রদের অভিভাবকেরা এবং ছাত্রেরা একাকী 

বা দলবদ্ধভাবে আমার নিন্দা ও অপমান করিতে লাগিল। 

তাহার আমার এরূপ নূতন নিয়মে শিক্ষাপ্রচার চাহে না। আমি 
কিন্তু অটল অচল ও গন্তীরভাবে রহিলাম। আমার মত পরিবর্ধন 

করিলাম না। অনেকণ্ছাত্র নাম কাটাইয়া চলিয়া গেল। 

অনেকে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃঠি করিল। তথাপি 
আমি নড়িলাম না- আমার মত ধীরভাবে সকলকে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিলাম । আমি নানাস্থানে যাইয়! ভাবকগণকে 
ডাকিয়া পরামর্শ করিলাম। ক্রমশঃ লোকজনের কিছু কিছু 

বুঝিতে পারিল। ছুই বওসরের মধ্যে আমার ছাত্রসংখ্য। ১৫০ 
হইল। দেখ! গেল, আলাবামাপ্রদেশের সকল জেল! হইতেই 

টান্ষেজীতে ছাত্র আসিয়াছে । অন্যান্য প্রদেশ হইতেঞ$ ছুই 
চারিজন আসিয়াছে । মোটের উপর টাম্কেজী বিরোধ কাট্টাইয়া 
উঠিয়। উন্নতির পথে দাড়াইল। আমার একটা অগ্মিপরীক্ষা? হইয়া! 

গেল। আমার শিল্পশিক্ষা-নীতির জয় হইল। 
*“পোর্টার হল” নিম্মিত হইয়া গেল। সম্পূর্ণরূপে ব্যবষ্থারের 

উপযোগী হইবার কিছু বাকি থাকিল। তথাপি আমরা শীস্ত্র শীঘ্র 

গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করিয়া লইলাম। উত্তর অঞ্চলের একজন 
শ্বেতাঙ্গ ধর্মগুরুকে এই উপলক্ষ্যে সভাপতির আসনে নিমন্ত্রণ 
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কর! হইয়াছিল। তীহার নাঁম রেভারেগু রবার্ট সি বৈভ্ফোর্ড। 
তিনি আমার নাম পূর্বে কখনও শুনেন মাই। যাহা ইউক তিনি 
একজন অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি--আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রন্ণ করিয়া 

নিখ্রোজাতিকে উৎসাহিত করিলেন । তাহার পর হইতে তিনি 
আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যতম টাষ্ঠী বা তিভাবক ও রক্ষকরূপে 
কার্য করিতেছেন । 

ইহারই কিছুকাল পরে টাস্কেজী- িদ্যালযে একজন কষা 
পুরুষ হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন। তখন হইতে বিগত ১৭ বৎসর 
কাল তিনি আমাদের হিসাব রক্ষকের কাধ্য করিতেছেন। ইহার 
নাম ওয়ারেণ লোগান। এই অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ যুবকের 

সাহায্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা য্পরোনাস্তি উন্নত 

হইয়াছে । 

আমরা “পোর্টার হলে” কাজ কন্দ্ধ আরম্ত করিয়া দিলাম । 

এইবার আমর! ছাত্রাবাস সম্বন্ধে সবিশেষ 'উদ্যোগী হইলাম । দেড় 

বতসর হইল টাস্কেজীর কার্ধ্য আরম্ত হইর[ছে । ইতিমধ্যে বহুদুর 
দেশ হইতেই ছাত্র আদিতে আরম্ত ঝবরিয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও 
দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্থৃতরাঁং ইহাদিগের গতিবিধি, 
স্বভাব চরিত্র বুঝিবার জন্য বড় রকমের ছাঁত্রাবাসের অয়োজন কর! 
অত্যন্ত আবশ্যক। এই বুঝিয়াই আমর! এত বৃহৎ গৃহনির্্মাণে 
উৎসাহী হইয়াছিলাম । এতদিনে তাহার স্যোগ সত্যসত্যই 

আমিল। ৰা 

«পোর্টার হল” তৈয়ারী করিবার সমন তাহাতে রান্নাঘর এবং 
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ভোঁজন-শালার কামর! রাখা হয় নাই। কাজেই নূতন করিয়! 
প্রস্তুত করিতে হইল । আবার ছাত্রদ্দিগকে ডাকিয়৷ পরামর্শ করা 

গেল। স্থির করিলাম যে, গৃহের নীচে একটা গর্ত করিতে হইবে । 
মেজে কাটিয়৷ মাটি তোলান হইল। একটা বড় গর্তের মত 
জায়গা প্রস্তুত করিলাম । সেই স্থানেই রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থ' 

হইবে। 

এখন ছাত্রাবাস চালান যায় কি করিয়া? কাজ আরম্ত 

করিতে পয়সার প্রয়োজন । থালা, বাটি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি না 

হইলে ছাত্রদ্িগকে শৃঙ্খলা ও ভোঁজনের রীতি শিখাইব কি 
করিয়া! ? বাজারে ধার পাওয়া সহজ নয়। ফ্োভও নাই ষে 
ভাল রানা করা যাইবে । অগত্যা বাহিরেই কাঠ জ্বালাইয়! 
সেকেলে নিয়মে রান্না করান যাইতে লাগিল। বাড়ী তৈয়ারী 

করিবার সময়ে যে সকল বেঞ্ের উপর রাখিয়। কাঠ পালিশ করা 
হইত সেই বেঞ্চগুলিকে খানা খাইবার টেবিল করা গেল। আর 

থালা, বাটি বেশী সংগ্রহ করিয়! উঠ। গেল ন|। 
গৃহস্থালী চালাইতে কেহই জানে না, বুঝিলাম। নিয়মিত 

সময়ে খাইতে হয়, তাহাই ছাত্রদের জানা নাই। তারপর স্ঈকল 

দিক দেখিয়! শুনিয়া, সকল ছাত্রের স্থখ স্থৃবিধা বুঝিয়া কাজ £করা 
সেত আরও কঠিন। প্রথম ছুই তিন সপ্তাহ সকল বিষয়েই 

হট্টগোল চলিল-_কেহ খাইতে পাঁইল, কেহ পাইল না। কেহ 
এক তরকারী কম, কেহ''বা বেশী পাইল। কোন খানে নুন 

বেশী, কোন খাস বেশী পুড়িয়া গিয়াছে । বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। 
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আমি এই সব দেখিতাম তথাপি উন্নতির জন্য চেষিত হইতাম 
না। ভাবিতাম, দেখা যাউক আপনা আপনি শৃঙ্খল! গড়িয়া! উঠে 
কিনা। এক দিন সকাল বেলার খাওয়া চলিতেছে । আমি 

ঘরের কোণে দীড়াইয়া চুপি চুপি শুনিক্ঠে লাগিলাম। ছাত্রছাত্রীরা 
মহা হল্লা আরম্ভ করিয়াছে। সকলের মুখেই বিরক্তির ভাব। 
কারণ সে বেল! কাহারই কপালে খাওয়! জুটিল না, সমস্ত রান্নাটাই 

পুঁড়িয়া অখাদ্য হুইয়! গিয়াছে । একর্জন ছাত্রী বকিতে বকিতে 
কূপের নিকট গেল। ভাবিয়াছিল চুপ হইতে জল তুলিয়! 
খাইবে এবং জল পান করিয়াই সকাল বেলার ভোজন শেষ 

করিবে । যাইয়াই দেখে কুপের দড়ি ছঁড়া। তাহার জল পান 
করা হুইল না। মহা বিরক্ত হইয়! বলিতে লাগিল, “আঃ এই 
স্কুলে একটুকু জল খাইতেও পাই ন! 1” আমি নিকটেই ছিলাম, 

সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। 
একসময়ে আমাদের নূতন বন্ধু বেজুফোর্ড টাস্কেজী-বিষ্ভালয়ের 

অতিথি হইয়াছিলেন। ভোর রাত্রে: তিনি শুনিতে পাইলেন 
তাহার নীচের ঘরে মহ! গোলযোগ হুইতেছে। ব্যাপার কি? 
ছাত্রদের প্রাতরাশ চলিতেছে । ছুইজল্লের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে, 
পেয়ালায় কাফি খাওয়৷ আজ কা'র পাঁলা? আগেই বলিয়াছি 
আমাদের তখনও বাসন-কোসন, খাল বাটি বেশী জুটে নাই। 
কাফি পান করিবার জন্য পেয়াল৷ ঈকলেই রোজ পাইত ন|। 
তিন চারিদিন পর এক এক জনের ভা্ট্যে পেয়ালা পড়িত। 
ছাত্রাবাসের এই ছুর্দশ! অবশ্য বেশী দিন ছিল না। ক্রমশঃ 
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আমাদের শৃঙ্খল! আসিল। এই সকল অন্ুবিধা, বিরক্তি, এবং 

দুঃখ ভোগের পর আমরা এখন অনেকট৷ সখের মুখ দেখিতে 
পাইয়াছি। পূর্ব হইতে এইরূপ কষ্টের মধ্যে না! পড়িয়া উঠিলে 
তাঁজ কি এত নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম ? 

আজ সেই পুরাতন ছাত্রেরা টাক্কেজীতে আসিরা কি দেখে ? 

অনেকগুলি বড় বড় পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন গৃহ । চকচকে টেবিল 
চেয়ার আস্বাঁব পত্র। পরিপাটি গৃহস্থালী, রুদদন ও ভোজনের 

স্থব্যবস্থা । যথাসময়ে ভে জন শয়ন। এইসব দেখিয়া অনেকেই 

আমাকে বলিয়াছে__-“আমরা পুর্বেব এই বিদ্যালয়ে হুঃখে 

কাটাইয়াছি। তাহারই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে দেখিতেছি, এই 

সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়৷ উঠিয়াছে। আজ বুঝিতেছি,__অগ্র- 
গ্রামীদিগের ছুঃথ ্বীকারেই ভবিষ্যৎ সমাজের স্থখের ভিত্তি 

প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই টাস্কেজীর নিকট আমাদের শেষ শিক্ষা ।» 



ঞ্রশ্ফাদস্ণ ভল্যাস্ম 

শিক্ষালয়ে বিশ্বশক্তি 
আমি সমগ্র জগতকেই মানুষের! বিদ্যালয় মনে করি। এজন্য 

টান্কেজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সংসারের সকল প্রকার কাজ 
কম্ম করিতে বাধ্য করিতাম। আমাদের বিদ্যালয়টা এইরূপে 

একটা ছোট খাট পৃথিবীর মত হইয়। পড়িয়াছিল। সমস্ত 
বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই এই বিক্ষালয়ের আব্হাওয়ায় স্থান 
পাইত । উৎসব আমোদের তিশ্বর দিয়, পশুপালন, অতিথি- 
সেবার ভিতর দিয়া, লোকহিত : পরোপকারের ভিতর দিয় 

টান্বেজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রের! মানুষ হইত্তে থাকিত। এজন্যই 

আমি ছাত্রাবাসের সকল গার কাজই ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে 
দিয়! করাইতাম। ূ 

ছাত্রাবাস খোল| হইবার অন্কালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের 

ছাত্র সখ্য অভাবিতরূপে বাড়ির গেল। ইহাদের ভোজন 
শয়নের ব্যবস্থ। করিবার জন্য আমার! বিব্রত হুইয়৷ পড়িলাম। 
পূর্ব্বেই বপিয়াছি, আমাদের কাহা'রই গৃহস্থালীজ্ঞান ছিল না, 
সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। তাহাঁর-উপর অর্থাভাব। 
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মি 

এখন স্থানাভাবও বেশ ভোগ করিতে হুইল। কাজেই স্কুলের 
নিকটে নুতন ছাত্রদের জন্য কতকগুলি কাঠের কামর! ভাড়। 
করিয়া লইলাম। এগুলির বড়ই জীর্ণ অবস্থা । শীতকালের 

ঠাণ্ডা বাতাসে ছেলেরা অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল । : 

আমর! ছেলেদের নিকট মাসিক ২৪২ টাকা করিয়! লইতাম । 

ঘরভাড়া, খাওয়া, শ্নানের জল, ঘর গরম করিবার জন্য কয়ল! 

ইত্যাদি সকল খরচই এই টাকায় চলিত। এই সঙ্গে বল! 

আবশ্যক যে, মাত্র ২৪২ টকায় কুলাইত না। খরচ আরও বেশী 

পড়িত। কিন্তু অনেক ছাত্রই স্কুলের নানা কাজ করিয়া দিত। 

এজন্য তাহাদের বেতন ন! দিয়া আবশ্টক খরচ হইতে কাটিয়। 
রাখিতাম। বিষ্ভালয়ে পড়িবার খরচ বাধিক ১৫০২ টাকা । 
এই টাকাটা আমর! নান! স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতাম। 

স্থতরাং এই বিষ্ভালয়কে ছাত্রদের পক্ষে অবৈতনিক বল! যাইতে 

ীরে। | 
দেখা গেল, ছাত্রদের নিকট মাস মাস নগদ ২৪২ টাকা মাত্র 

আদায় হইত। সকলের টাকা একত্র করিয়া একসঙ্গে খরচ 
চালাইতে কিছু স্থবিধাই পড়িত সন্দেহ নাই। কিনি হাতে 

কিছুই বচিত না, অথচ পুজি বা মূলধন না থাকিলে ছাত্রা- 
বাসের হোটেলখানা ভাল করিয়! চালান কঠিরন্ন। আমরা 

শুইবার ঘরে খাট, গদ্দি, তোষক ইত্যাদি কিছুই "জোগাইতে 
পারিতাম না। শীতকালের রাত্রে ছেলের! কষ্ট পাইত। রাত্রে 

উঠিয়। অনেক সময়ে আমি তাহাদিগকে সাস্তবনা দিতে যাইতাম। 
১২ 
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দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হইত না। কোন কঝোঁন ঘরে যাইয়। 
দেখিতাম-_তিন চারিজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া আগুন 
পোহাইতেছে । সকলের পীঠের উপর দিয়া এঞ্টা কম্বল ফেলা 
আছে। কেহই ঘুমাইতে পায় নাই। একদিন 'রাত্রে খুব বেশী 
শীত পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে 'ধর্ম্-মন্দিরে বাইয়া ছাত্রদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম “কাল রাত্রে: তোমাদের কার কার হাত পা 
জমিয়৷ গিয়াছিল ?” অমনি তিন জন ছাত্র হাত তুলিয়া বুঝাইল। 

এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ছাত্রের কখন বিরক্তির ভাব দেখায় 
নাই। তাহারা দেখিত যে আমরা যথাসাধ্য তাহাদ্দিগকে স্থখে 
রাখিতেই চেষ্টা করিতেছি । বরং তাহার! শিক্ষকদ্দিগেরই কষ্ট 
যাহাতে না হয় তাহার জন্য উঁদ্গ্রীব হইত। শীত সহা কর! 

তাহাদের ছাত্রজীবনের অন্যতম ব্রত স্বরূপ হইয়াছিল। 
আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মহাশতবয়র! সর্বদা বলিয়৷ থাকেন, 

“নিগ্রোজাতি শাসন-কন্মে শ্বায়ত্ত 'বিধান চাহে কেন? আমরা 
উহাদের উপর কর্তৃত্ব করি বলিয়া; উহাদের মধ্যে সংযম, শাস্তি 
শৃঙ্খলা থাকে । আমর! ছাড়িয়া ্রিলে উহাদের লমাজে অশান্তি, 
অত্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি বিরাজ করিবে । এক নিগ্রো 
অন্য নিগ্রোর অধীন থাকিতেই, চাহে না। উহারা কখনই 
নিজে মিলিয়! মিশিয়া কাঁজ কণ্্ম করিতে পারিবে না। আমাদের 
শাসনেই উহার! স্থখে আছে।” আমি পূর্ববে এ কথ! কিছু 
কিছু বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু ট্ক্ষেজী-বিভ্ভালয়ের অভিজ্ঞতায় 
একথা আর আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নছি। 
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টাক্কেজী-বিদ্কালয়ের পরিচালনা একটা রাষ্ট্রশাসন অপেক্ষা 
নিতান্ত কম ব্যাপার নয়। অথচ এখানে একজন শ্বেতাঙ্গেরও 

কিঞ্চিন্মাত্র আধিপত্য নাই। ইহ! একটা পুরাপুরি নিখ্রো- 
জাতির কন্ম-কেন্দ্র। কৃষ্ণাজসমাজে স্বায়ত্ত শাসন অসম্ভব নয়-_ 

এই প্রতিষ্ঠানে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া! যায়। বিগত ১৯ 

বতসরের ভিতর এখানকার কোন ছাত্র শিক্ষক বা অন্য কর্ম 

চারিকে অপমান বা নিন্দা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য 

ছেলেমানুষীগুলি ধরা উচ্চিত নয়। আমাদের অধ্যাপক, কেরাণী 

এবং পরিচালকেরাও কখন অত্যাচারী হইয়াছেন---একথা শুনি 

নাই। বরং ছাত্রে শিক্ষকে, কেরাণীতে পরিচালকে সর্ববদ! প্রীতি, 

সৌহার্দ্য এবং এঁক্যের বন্ধনই লক্ষ্য করিয়াছি। পরস্পর 
পরস্পরকে সম্মান করিয়। চলে । একজনের স্থুখ দুঃখে অভাব- 

অভিযোগে অন্যান্য সকলেই সাড়া দেয়। এই প্রকাণ্ড নিশ্রো- 

সংসারের সকল কাজই স্থৃশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে । কৃষ্ণা- 
সমাজ কি সত্য সত্যই স্থায়ত্ত শাসনের এবং এক্যগ্রন্থনের অনুপ- 

যুক্ত ? টাক্ষেজী-বিষ্ভালয়ের পরিচালনা দেখিলে কেছ্ছই নিগ্রো- 
জাতি সম্বন্ধে আর মিথ্যা অপবাদ রটাইতে পারিবেন'না। আজ 
আমি সাহসভরে একথা জগতে প্রচার করিতেছি । : 

নিখ্রো যুবকের! ভক্তি জানে-_গুরুজনকে শরন্ধা করিতে 
পারে। আমি কতবার দেখিয়াছি-্মকোন শিক্ষক বা পরিচালক 

স্বহস্তে পুস্তক, ছাতা! বা আর* কিছু বহিয়া লইতেছেন দেখিলে 
ছাত্রের! তাহাদিগের নিকট আলিয়! সেইগুলি লইয়া! সঙ্গে সঙ্গে 
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যাইতে চাহে। শিক্ষকগণকে স্খী রাখিতে হারা কি যত্ুই 

নাকরে? বৃষ্টি পড়িতেছে এমন' সময়ে কোন শিক্ষক যদি ঘরের 
বাহিরে থাকেন, ছাত্রেরা তত্ক্ষণাৎ ছাতা লইয়া! তাহার মাথায় 
ধরিতে আসে। নিগ্রো-সন্তান$ মানুষ-গাহাদেরও হৃদয় 
আছে-_তাহারা গুরুকে ভক্তি করিতে পারে। 

আজকাল শ্বেতাঙ্গমহলে নিষ্ঠো সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তিত 
হইতে আরন্ত করিয়াছে। শ্বেতার্টদরা আমাদিগকে বর্বর পশু 
অসভ্য কিছু কম মনে করিতে “শিখিয়াছেন। টাস্কেজীর 
শ্বেতাঞ্জেরা সকলে আজকাল আমাকে সম্মান করিয়া! থাকেন। 
অনেক সময়ে গায়ে পড়িয়াও শ্রঙ্কা দেখাইতে কুস্তিত হন না। 
টাক্কেজীর বাহিরেও নিগ্রোজান্তির প্রতি স্বদৃষ্থি পড়িয়াছে। 
আমি এখন নানাস্থানে শ্বেতাঙ্গমমাজ হইতে আদর আপ্যায়ন 
পাইয়! থাকি । সেদিন টেক্সাসগ্রাদেশে রেলগাড়ীতে যাইতে 

ছিলাম । প্রত্যেক ফ্টেশনেই দেখি কত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী 
আসিয়। আমার সঙ্গে “যেচে” আঞ্কাপ করিলেন। আমি তীহা 
দিগকে কখনও দেখি নাই। কিছ তাহারা আমার নাম শুনিয়া- 
ছেন। সকলের মুখেই এক কথা “আপনি আমাদের দক্ষিণ 
অঞ্চলে যে সংকার্ধ্যে ব্রতী হইয়াঞ্ছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই 
গোৌরবান্িত। আপনাকে আমাঞ্ধের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই- 

তেছি।” ৃ 
আমি আর একবার শ্বেতা্র্দিগের ণভালবাসার অত্যাচারে" 

পড়িয়াছিলাম। ইহার! আমার সুক্গে অনেক 'সময়ে গায়ে পড়িয় 
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আলাপ করেন, সন্মান করেন, ভোজ দেন। আমি তাহাতে 

বড়ই বিব্রত বোধ করি। একদিন উত্তর অঞ্চলে রেলে যাইতে- 

ছিলাম । অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় বেশী পয়স! দিয়া শুইবার কামরার 
জন্য টিকিট করিয়াছিলাম। রেলগাড়ীর এই কামরাগুলিকে 

“পুলম্যান শ্লীপার” বলে । গাড়ীতে উঠিয়াই দেখি দুইজন ইয়াঙ্কি 

রমণী। ইহাদিগকে আমি চিনিতাম। ইহারা বোষটন-ন্গরের 

বডঘরের মেয়ে । ইহারা আমাকে তাহাদের কামরায়ই জায়গা 

ধলিন। আমি ভাবিলাম7-ইহারা বোধ হয় দক্ষিণ অঞ্চলের 
আদব কায়দা জানেন না। যাহা হউক, তাহাদের উপরোধে 

সেই কামরাতেই গেলাম । পরে দেখি, ইহাদের আদেশ অনুসারে 

গাড়ীর হোটেলওয়াল৷ খান আনিয়৷ হাজির করিল। আমি 

বড়ই লভ্জিত হইতেছিলাম। গাড়ীর মধ্যে অনেক শ্রেতাঙ্গ 

পুরুষ ছিলেন। তাহার! আমাদের দিকে দেখিতে লাগিলেন 

এবং কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন। আমি রমণীঘ্বয়ের নিকট 

বিদায় চাহিলাম। তাহার। কোন মতেই ছাড়িলেন না. । আমাকে 

তাহাদের সঙ্গে এক টেবিলে নৈশভোজন করিতে হইল! 

কেবল তাহাই নহে। তাহাদের একজনের ব্যাগে নূতন 
ফ্যাসানের একপ্রকার উৎকৃষ্ট চা ছিল। তিনি: জানিতেন 
হোটেলের বাবুরচি সেচ কখনও দেখে নাই। স্থৃত্বরাং তাহার! 

উহা ভাল করিয়া তৈয়ারী করিতে পারিবে না। এজন্য তিনি 

নিজেই উঠি! গিয়। হোটেল হইতে চা তৈয়ারী করিয়া আনিলেন। 

আমার জঙ্য শ্বেতাঙ্দিগের এত আয়োজন ! প্রায় ১।-২ ঘণ্টা 
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ধরিয়া গল্প করিতে করিতে খানা খাওয়া শেষ হইল । জীবনে 
আর কখনও আমি এতক্ষণ ধরিয়৷ খানা খাই 'নাই। খাওয়ার 
পরই আমি ধূমপান করিবার জন্য ওখান হইতে 'অন্য ঘরে উঠিয়া 
গেলাম । . হাপ ছাড়িয়! বাঁচা গেল। কিন্ত সেইখানে গিয়াই 
দেখি শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা আমাকে চিনিয়৷ ফেলিঘাছে। সকলেই 
আমার সঙ্গে আলাপ করিল। জ্জামার টাস্বেজীর কথা৷ তুলিয়া 
সকলেই আমার প্রশংসা করিতে ক্লাগিল। 

আমার ছাত্রদিগকে আমি সর্বদাই বুঝাইয়া থাকি, “দেখ 
এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমি সত্য । ইহার শিক্ষক ও 
পরিচালকগণ সকলেই আমার বন্ধু বা পুরাতন ছাত্র এবং নিজ 

হাতে তৈয়ারী করা লোক, ইহাও:; সত্য। কিন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি 
আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।! আমরা সকলেই ইহার সেবক 
ও ভৃত্য মাত্র। বাস্তবিক পক্চে, এই বিদ্যালয় তোমাদের, 

তোমরাই ইহার স্থনাম কুনামেয় জন্য দায়ী। ইহার উন্নতি 
অবনতিতে তোমাদেরই ভবিষ্যুৎ উজ্জ্বল বা অনুজ্ভবল। তোমর! 
আমাকে তোমাদের শাসন-কর্তা 'মনে করিও না। তোমাদের 
একজন প্রবীণ বন্ধু বা অভিজ্ঞতাঁবিশিষ্ট পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ 

করিও । কিন্তু বিদ্যালয়ের পর্টিচালনা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে 
তোমাদিগকেই দৃষ্টি রাখিয়া! চষ্িতে হইবে ।” আমি এগুলি 
কেবল কথার কথা বলিতাম ৰা-_নান৷ উপায়ে ছাত্রদ্দিগকে 
দায়িত্বের মধ্যে ফেলিতাম। এমক্প 'সব ঘটনাচক্র স্যপ্তি করিয়া 
তুলিতাম যাহাতে ছাত্রের! নিজ নিজ কর্তৃ ফলাইবার স্থযোগ 
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পাইত। তাহারা বুঝিতে পারিত যে, সত্যসত্যই তাহারা বিদ্যা- 
লয়ের জন্য দায়ী। 

আমি সরলভাবে ছাত্রদিগের সঙ্গে মিশি। তাহাদের সঙ্গে 

পরামর্শ করি--তাহাদের মতানুসারে কার্যও করি। তাহাদের 

সঙ্গে আলোচনা না করিয়! বিদ্যালয়ের ছোট বড় কোন কাজেই 
আমি হাত দিই না। বশসরে ৩৪ বার ছাত্রের আমার নিকট 

পত্র দ্বার বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রস্তাব লিখিয়। পাঠায় । এই 

নিয়ম আমিই করিয়! দিয়্ছি। এই সকল প্রস্তাব পড়িয়। আমার 

নিজের অনেক গলদ বুঝিতে পারি-__এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা 

সম্বন্ধে আরও সতর্ক হই। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে আমি 

তাহাদিগকে ডাকিয়। পাঠাই। খোলাখুলি অনেক বিষয় আলো- 

চিত হয়। আমাদের ভূল এবং অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করি- 
বার উপায় নিদ্ধারিত হয়---পরে সেইগুলি কাধ্যে পরিণত করিয়া 

থাকি । অধিকন্তু, ছাত্রদিগের অনেক আলোচনা-সমিতি আছে। 

সেখানেও বিদ্ভালয় সম্বন্ধে নানা তর্কপ্রশ্ন উঠে। ভাহাতে আমি 
যোগদান করিয়৷ অনেক নৃতন কথা শিখিতে পারি | 

ছাত্রদের পরামর্শ অনুসারে কাজ যখন হইস্কে থাকে তখন 

তাহার! যার পর নাই আনন্দিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বত্বানও 
বাড়িতে থাকে । তখন আবোল তাবোল বকিতে অথবা! বিশেষ 

চিন্ত! না করিয়া যাহ! তাহা বলিয়! ফেলিতে তাহাক্পা পারে ন!। 
যাহাদের কথার দাম নাই তাহার! অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে 

অভ্যস্ত। কিন্তু টাস্কেজীতে ছাত্রের যে কথ! বলে সেই কথা 
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অনুসারে সত্য সত্যই কাজ হইয়া থাকে। কাজেই!তাহারা সংযত, 
ধীর ও গন্তীরভাবে সকল বিষয়ের মীমাংসা! করিত বাধ্য হয়। 

এইরূপে দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্য করিতে করিতে ভবি্যান্কের জন্য দায়িত্ব- 
জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ তাহারা বড় বড় কাজ করিবার শক্তি 
অর্জন করিতে পারে । ৃ 

যত লোকের মধ্যে এই কর্তৃত্বঝেঁধ জাগান যায় ততই সমাজের 

মঙ্গল। সকল মানুষকেই বুঝান উচিত, “তুমি মানুষ । তোমার 

নিজের মাথা খাটাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তোমান্সশ 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আছে। তুমি পরের সাহায্য 
না লইয়া! কাজ ও চিন্তা করিতে থঁক। তুমি কর্তারপে নানা 
অনুষ্ঠানের স্থষ্টি করিতে লাগিয়! যাও । তুমি কি সর্বদা অপর 
লোকের কেরাণীমাত্র থাকিবে? তুমি কি পরকীয় চিন্তার অনুবাদক- 
মাত্ররূপে জীবন কাটাইবে ? না।; তুমিও লোকজন খাটাইতে 
শিখ, তুমিও দশজনকে কাজে নামাইতে চেষ্টা কর। তুমি 
মানুষ, তূমি কম্ম্কর্তা হইবার আকাঙ্া! কর, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্ 
গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্ভোগী হও 1৮. 

আমার বিশ্বাস, কুলী ও মজুরমহলে যদি এইরূপে কর্তৃত্ববোধ 
এবং দায়িস্বভ্ঞান জাগান যায়, তাহা ছুইলে সমাজে বহু ধর্মঘট, 
কুলীবিভ্রাট, অপব্যয়, উত্পীড়ন ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়! যায়। 
ধনবান্ মহাজনের এবং কলকারধানার মালিক মহাশয়ের 
তাহাদের কর্ম্মচারী কেরাণী এবং শ্রমন্তনরীদিগকে এই কথ! বলিতে 
অভ্যস্ত হইবেন না কি? একবার যর্ধি তীহার! নিজেদের অহঙ্কার 
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ত্যাগ করিয়া'কুলী মক্তুর কেরাণী ও কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে মিশিতে 

পারেন তাহা হইলে সমস্ত কারবার ও কারখানার মধ্যে একটা 
নৃতন প্রাণ স্থগ্তি হয়। মালিকেরা বেতনপ্রাণ্ড কণ্মীদিগের পরামর্শ 
গ্রহণ করিলে আপনা আপনিই ইহার কারবারটিকে কুতকাধ্য 

করিয়া তুলিতে চেগ্টিত হইবে। তাহার! ইহাকে আপনার নিজের 

বলিয়া জ্ঞান করিবে । 

এই আত্মবোধ জাগাইবার উপায় আর কিছুই নয়। কেরাণী, 

ঞুলী সকলেরই কর্তৃত্ববোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে এই কার্য্য 

সইজেই সিদ্ধ হইবে। এজন্য ইহাদের সঙ্গে মালিক মহাশয়- 

দিগের সরল আলোচনা, কথাবার্তা, পরামর্শ গ্রহণ এবং ভাবের 

আদান প্রদান আবশ্যক | অজত্্র টাক! খরচ করিয়। যে কফললাভ 

না| হয়, সহৃদযতার দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, মুখের 

কথায় তাহ! অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, বিশ্বাস করিলে তাহা অপেক্ষা 

বেশী কাজ হয়। আমি যদি কখনও কাহাকে বিশ্বাস করি, সে 

কখনই আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না । সেখদি বুঝে যে, 

তাহার উপর নির্ভর কত্িয়া আমি কোন কাজে নাঁমিয়াছি, সে 
যথাসাধ্য সেই কাজে লাগিয়! থাকিবে। বিশ্বাস সব্বিত্রই জয়লাভ 
করে__অবিশ্বাস ,ও সন্দিগ্ধ চিত্ততায় কখনও কাঞ্জী হয় না। 
বিশ্বাসের ক্ষমতা সকল সমাজেই দেখা যায়। নিগ্টরোকে বিশ্বাস 
কর, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে । কুলী মন্জুর- 

দিগের উপর. যথার্থভাবে নির্ভর কর, তোমার কারবার কখনই 
বিফল হইবে না।: এই বুঝিয়াই আমি আমার ছাত্রগণকে এত 
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বিশ্বাস করিতাম-_তাহাদের উপর সকল বিষয়ে দির্ভর করিতাম-- 
তাহাদ্িগকেই বিদ্যালয়ের কর্তা 'বিবেচন করিতাম--তাহাদের 
কর্তৃত্বে আমরা স্ুফলই পাইয়াছি।. | 

ূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ছাত্রের! বিষ্ভালয়ের বাড়ীঘর সবই 
প্রস্তত করিয়াছে। এখন বলিমতছি যে, তাহারা তাহাদের 
ব্যবহারোপযোগী টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ডেস্ক ইত্যাদিও প্রস্ত 
করিয়া লইয়াছে। প্রথমে আমাদের ছাত্রাবাসে খাট ছিল না। 

একখানা করিয়া খাট ছাত্রের তৈয়ীরী করিতে লাগিল। ততর্দিশ' 
তাহারা! মাটিতেই শুইয়া থাকিত। : এদিকে গদি বা তোষকও ছিল 

না। তাহাও নিজ হাতে তাহারাই করিয়া লইল। কতকগুলি 
সস্তা কাপড়ের বস্তা! "কিনিয়া আন! হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 
সালপাত৷ ভরিয়৷ গদি তৈয়ার হইত। প্রথম প্রথম এগুলি বড় 
অপরিষ্কার প্রস্তুত হইয়াছিল। !গদির ভিতর হইতে গৌঁজ 
ৰাহির হইয়। থাকিত। শুইতে;গেলে এগুলি গায়ে লাগিত। 
ক্রমশঃ গদি তৈয়ারী ব্যবসায় আম্প। বেশ দক্ষতালাভ করিয়াছি । 

আজকাল টাক্ষেজী-বিষ্ভালয়ে গ্দি, তোষক তৈয়ারীর কাজ খুব 
ভাল রকমই চলে । আমাদের গদির কারথানার স্নামও বেশ 
প্রচারিত হইয়াছে । ফলতঃ আধ্াদের একটা বড় আয়ের উপায় 
এই গদি-খান! হইতে দেখিতে পারতেছি । 

এইরূপে ছাত্রাবাস, বো্জি-যূহ, ভোজনালয়, রম্ধনশাল৷ 
ইত্যাদি সকল ঘরের জন্য সকল! গ্রকার আস্বাবই আমাদের 
ছাত্রের নিজ হাতে প্রস্তুত কর্িয়। লইল-_প্রথম অবস্থায় প্রায় 
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সবই বিশ্রী ও কদাকার হইত। পরে কারিগরিতে উন্নতি 

হইয়াছে । এখন সব জিনিষেই উচ্চ অঙ্গের শিল্প-ভ্গানের পরিচয় 

পাওয়া! যায়। স্থতরাং বিদ্ভালয়ের আবৃহাওয়ার মধ্যে সৌন্দর্য 
বেশ আছে। অধিকন্তু এই সকল কারবার হইতে ব্যবসায়ও 

চলিতেছে__তাহাতে বিষ্ভালয় চালাইবার খরচ কিছু কিছু উঠিয়া 

থাকে । 

আমি ছাত্রাবাসের প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 

' বিশেষ দৃষ্টি রাখিতাম। * তাহাদিগকে প্রায়ই বলিতাম, “আমরা 
গরিব-_-থালাবাটি পধ্যাপ্ত পরিমাণে নাই। আমাদের চেয়ার 

টেবিল, গর্দি ইত্যাদি সবই বিশ্রী ও কোন রকমে চলনসই। 
লোকে এগুলি দেখিয়া দুঃখিত হইতে পার্টর-_কিন্তু কেহই নিন্দা 
করিবে না। তাহারা জানে, পয়সা থাকিলেই আমরা বেশী দামে 

চক্চকে জিনিষ তৈয়ারী করিতে বা কিনিতে পারিতাম। কিন্ত্ 

পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাক ত পয়সার জিনিষ নয়। উহা আমাদের 

যার ধার নিজের হাতে! ইহার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। 

আমরা বদি অপরিষ্কারভাবে গৃহস্থালী চালাই, ব৷ চলিফিরি তাহার 
জন্য লোকেরা আমাদিগকে নিন্দা করিবে, তিষ্স্কার করিবে । 
এ-নিন্দা ও তিরস্কার এড়াইবার কোন উপায় থাকিবে না। 
আমাদের স্বভাবই ইহার জন্য দায়ী। অতএব লোকে যেন 
আমাদিগকে সর্ববদা পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন দেখে ।” 

এই ঃশরীর-পালন ওস্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কে জার একটা কথ৷ 
বলিব। আমি: জাত মাজার গুণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সর্ববদ 
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উপদেশ দিয়া থাকি। আমি আমার গুরুদেব শর্মষর্গের নিকট 
দাত মাজার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছি। তিনি 
বলিতেন, "দাত মাজা একটা ধর্্মরিশেষ। আমি টাক্কেজীর 
ছাত্রাবাসে এই ধর্ম প্রচারে কোন ক্লুটা করিতা্ না। তাহার 
পর ছুইটা চাদরের মধ্যে কেমন কঁরিয়! শুইতে হয় ছাত্রদিগকে 
তাহাও শিখাইতাম। আমার ছাত্রাবস্থায় এ বিষয়ে যে দুর্দশা 
হইয়াছিল আমার বেশ মনে আছে। তাহা ছাড়! জাম! পরিষ্কার 
রাখা, কোটে বোতাম লাগান ইড্যাদি বিষয়ও ছাত্রদিগকে- 
শিখাইতে হইত। এইরূপে উৎসব, আমোদ, কষ্টন্বীকার, শীত 

ভোগ, খ।ওয়া, পরা, চলা, ফেরা, লেন দেন ইত্যাদি জীবনের 
নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির ভিতর দিয়া ছাত্রের গড়িয়া! উঠিতে লাগিল। 

৩৫ 
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আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ? 

পোর্টার হল নির্দিতি হইবার পর ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্য! খুব 
বাড়িতে লাগিল। এজন্য আমাদের চতুঃসীমার বাহিরে কতক- 
গুলি কাঠের কুঠুরী ভাড়। নিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতেও 

কুলাইল না । অগত্যা আমর! আর একটা! গৃহ নির্মাণের জন্থা 
উদগ্রীব হইলাম । 

এই গৃহের আনুমানিক ব্যয় স্থির করা গেল। দেখিলাম 
৩০,০০০২ টাঁকার কমে কোন মতেই এ-ঘর তৈয়ারী হইতে পারে 

না। স্থতরাং এবার পোর্টার হল অপেক্ষা র্ স্তর বাপারে 

হস্তক্ষেপ করিতে হইল ! 
প্রথমেই আমর! বাড়ীটার নাম ঠিক করিয়া লইলাম । সকলে 

মিলিয়। সাব্যশ্থু করিলাম--“আলাবামা-ভবন” নীম দিলে এ 
প্রদেশের সকল অধিবাসীর সাহানুভূতি আকৃষ্ট -কর! যাইবে। 
স্থৃতরাং আলাবামা-ভবনের জন্য আমর। উঠিয়া পড়িয়। লাগিলাম। 

ছাত্রের টা খুঁড়িয়। জঙ্গি পরিক্ষার করিতে লাগিল__দেওয়ালের 
জন্য ভিত্তির গর্ত খু'ড়া হইতে থাকিল। অথচ আমাদের হাতে 
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তখনও পয়সা নাই। শ্রীমতী ডেভিড্সন আধার * টাক্ষেজীর 
পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষার ঝুলি লইয়৷ বাহির হইলেৰ। 

অর্থাভাবে আমি বড়ই চিন্তিত ছইয়াছি এমন সময়ে আমার 
গুরুদেব মহাপ্রাণ আর্ম ই্র্ের একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম । 
তিনি লিখিয়াছেন, “আমার সঙ্গে তত্তরপ্রান্তের ইয়ান্কিমহলে অর্থ 
সংগ্রহের জন্য বাহির হইতে পারিধুৰ ? একমাস লাগিবে। যদি 

পার শী্রই হ্যাম্পটনে চলিয়া এস।৮ তঙ্ক্ষণাশ আমি হ্যাম্পটনে 
চলিয়া গেলাম । যাইয়াই দেখি আমাদের ভিক্ষা আদায়ের জন্রী 
আর্মপ্র্দ সকল ব্যবস্থাই করিয়া, রাখিয়াছেন। তিনি উত্তর 
প্রান্তের স্থানে স্থানে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে আমর! টাক্কেজী- 
বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইব। 
হাম্পটনের গায়কদলের ছুই চারিজন আমাদের সঙ্গে শফরে 
বাহির হইল। এই অভিযানের সমস্ত খরচ হ্যাম্পটনের বিদ্যালয় 
হইতে বহন করা হইবে তাহাও বুষ্িতে পারিলাম । 

আর্ম দ্র্গের ছুইটি উদ্দেশ্ট : ছিল। তিনি এই উপায়ে 
আমাকে ইয়াঙ্কিমহলে স্থপরিচিষ্ঠ এবং স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। সঙ্গে গে আলাবামা-ভবনের জন্যও 
টাকা উঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন । আরম ্রঙ্গের উদারতা ও 
ত্যাগশীলতা আমাদের জন্য আরও কতবার দেখিয়াছি। 

উত্তরপ্রান্তে বস্তৃতা করিবাঁর সময়ে আমণ্রঙ্গের একটা 
উপদেশ আমি সর্ববদ! মনে রাখিচাম। তিনি বলিতেন, “ফীকা 
কখ! কখনও বলিবে না। প্রতোফ শব্দেই যেন একটা নূতন 



আমার টাক! আসে কোথা হ'তে ? ১৯১ 

বন্ত, নৃতন ভাব মনের মধ্যে আসে। শ্রোতারা যেন বুঝে ষে, 
কতকগুলি কাজের কথা বলিতেছ।»” বক্তৃতা করিবার নিয়ম ইহা 

অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে £ 

নিউ-ইয়র্ক, ক্রকলিন, বোষটন, ফিলাডেল্ফিয়া এবং অস্তান্ত 
বড় সহরে টাস্কেজীর জন্য সভা হইল। সভায় অনেক লোক 
আসিত। আমরা "ছুই জনেই বক্তৃতা করিতাম। টাস্কেজী- 

বি্ভালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিবৃত হইত । সঙ্গে সঙ্গে 

আলাবামাভবনের জন্যও ভিক্ষা কর! হইত। লোকেরা সন্থুষ্টই 
হইত বুবিতাম। একমাস এইরূপ সভা করিয় মন্দ টাকা উঠে 
নাই। আমাদের প্রচার-কার্য্যও খুব ভাল হইয়াছিল । 

পরে আমি অনেকবার একাকী ভিক্ষার ঝুলি লইয়া! উত্তর 

অঞ্চলে বাহির হুইয়াছি। বলিতে কি, গত ১৫ বশসরের ভিতর 

অধিকাংশ কালই আমি টাক্ষেজীর বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছি। 
বিদ্ভালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ বেশী রাখিতে পারি নাই। 

আমাদের নৃতন নৃতন বিভাগের উন্নতি করিবার জন্য অর্থাভাবে 

যুক্ত-রাজ্যের প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়! বেড়াইতে হষ্য়াছে। এই 

বার আমরা অর্থসংগ্রহের অভিজ্ঞত| পাঠকগণকে কিছু বলিব । 

পরোপকারী এবং লোক-হিত-ব্রতধারী ব্যক্তি “মাত্রেরই অর্থ 
সংগ্রহে বাহির হইতে হয়। বিষ্ভাদানের জন্য, জথব৷ দরিদ্রের 

অভাব ণর জন্যা__যে জগ্াই হউক, ভিক্ষা না করিলে বড় 

কাজ কথর্নই সমাধা! হয়'শী। এরূপ বহু “ভিক্ষুকে”র সে 

কার্যযক্ষেত্রে আমার দেখ! হইয়াছে। তাহার! অনেকেই জামাকে 
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জিড্ভাসা করিয়া থাকেন, “মহাশয়, আপনি এত!টাকা পান কোথা 

হুইতে ? লোকেরা আপনার কথায় কাণ দেয় কেন ? তাহাদিগকে 
বুঝাইবার জন্য আপনি কিরূপ চেষ্টা করিয়৷ থাকেন? আপনার 
অর্থসংগ্রহ-কাধ্যের কোন নিয়ম বা প্রণালী আছে কি? আমা- 

দিগকে পরমর্শ দিলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হইব। কারণ 

আমরাও দুই একটা কাজের ভার!লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। 

লোকের সহানুভূতি কোন মতেই আকৃষ্ট করিতে পারিতেছি না। 
আপনার সঙ্গে দৈবক্রমে দেখা হস্কুল ভালই হইয়াছে। আপনীর 

প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলে আমাদের অর্থ-দৈশ্য বোধ হয় 

ঘুচিতে পারিবে |» 

পরোপকার ও মানবসেবার ৫ ভিক্ষা-বৃস্তির জন্য কোন 

নিয়ম আছে কি না বলিতে পারি না। আমি সংসারে ঘুরিয়। 
ভিক্ষা-বিভ্ানের” ছুইটি সূত্রঃ মাত্র আবিষ্কার করিয়াছি। 
প্রথমতঃ তুমি যে কাজটা করিতেছ তাহা জগতে প্রচার করা 

আবশ্যক । এই প্রচার কার্যে তন্ময় হইয়া যাওয়া প্রয়োজন । 

নিজের সমগ্র চিন্তা এই প্রচারে ড্রায়োগ'কর। কর্তব্য । অধিকস্থ 
কেবল মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বিষ&শষের নিকট কার্য্যের পরিচয় 
দিলে চলিবে না । সাধারণ শনগণও যেমন তোমার আরব 
ছনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানিতে ও শুনিতে পায়। এজন্য দেশের মধ্যে 
যতগুলি কর্খুকেন্্, সভা সমিতি, পরিনত, প্রতিষ্ঠান বা সঞ্ঘ 
বর্তমান আছে সকলগুলির ভিষ্ঠরই 'তোমার কন্দ্ের আন্দোলন 

পৌঁছাইবার চেষ্টা করা উচিত। 
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দ্বিতীয়তঃ, প্রচারের ফল কি হইতেছে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন 
হইও না। ধন্মভাবে প্রচারকাধ্যে লাগিয়া যাও। টাকা না 
পাঁইলেও দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। উদ্বেগে শরীর অবসন্ন 

হয়, চিত্তবিক্ষিপ্ত হয়-_কাধ্য করিবার ক্ষমত| কমিয়া আসে । 

ভিক্ষাবিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় সুত্র কার্যে পরিণত করা বড়ই 
কঠিন। অনেক সময়ে ধার করিয়া কাজ আরস্ত করিয়াছি। 

পাওনাদারের বিল উপশ্থিত-_-টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। সেই 

সময়ে রাত্রে বিছানায় পন্তিয়া এপাশ ওপাশ না করিয়া থাকা 
অসম্ভব । আমি অনেক ম্ছলেই আমার চিত্তের শান্তিরক্ষা করিতে 

পারি নাই-বহুরাত্রি না ঘুমাইয়৷ কাটাইয়াছি। রাস্তায় ব 

বারান্দায় পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে । অবশ্য এত 
ছুরবস্থার মধ্যেও আমার ধীরতা এবং গাস্তীধ্য অনেকটাই ছিল। 

তাহা না হইলে এতর্দিন সহা করিয়। এককাজে লাগিয়া থাকিতে 

পারিতাম কি? সর 

সংসার দেখিয়া! আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, জগতের যত 

বড় বড় কাজ সবই এইরূপ স্হিরচিত্ত সহিষু্তসম্পান্ন গাস্তীর্য্য- 
বিশিষ্ট কণ্্মবীরগণের ঘ্বার! সম্পন্ন হইয়াছে। তীন্বীদের মাথার 
বোঝ! বড় কম থাকে না। অসাধ্যসাধনেই তাহারা স্ত্রতী হইয়াছেন 
»নিতীন্ত “না'কেও তাহাদের “হা'তে পরিণত করিতৈ হইয়াছে । 

নৈরাশ্থয, বিস্ুলতা এবং দৈন্যদারিজ্র্যের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদিগকে 
বহু ব্যয়সার্েক্ষ বিশালকণ্দে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে । তথাপি 

তাহারা শাস্ত, গন্তীর এবং লোকপ্রিয় ও সৌজন্যবান্ রহিয়াছেন। 
১৩ 
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এই চরিত্রবলেই জগতকে পদানত করা খানিক স্ববশে 

আনা যায়। 

যখনই কোন মহৎকর্দ্দ আর্ত কর, তখনই উহাতে তক্ম 

হইয়| যাইবে-_সেই কর্মের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়। ফেলিবে 

নিজকে এই উপায়ে ভুলিতে ন। গারিলে অর্থাৎ কার্ধ্যকে তোমা; 

কৃতিত্ব অপেক্ষা! বেশী ভাল না বাসিলে তুমি স্থখ পাইবে না 

চিত্তের উদ্বেগও কমিবে না । তোমার জীবনের লক্ষ্যকে আন্তরিক. 
ভাবে ভালবাস, নিজের অহঙ্কার ভুলিয় যাও,-_দেখিবে কণ্মৈ 
স্থফলাভাবেও তুমি ছুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছ। কিন 

যদি নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে না পার, তাহা হইলে তোমার 
কর্মের বিফলতায় তুমি পাগল হষ্টয়! পড়িবে । 

অতএব নিজকে ভুলিতে শিখ-নিজের অহঙ্কার বিসর্জন 

দাও। যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ গাহাকে ধ্যান করিতে করিতে 

নিজের অন্তিন্থ বিস্যৃত হইয়! যাঁও। তবেই দেখিবে, অল্লমাত 

ফলল।ভেও চিন্তে শান্তি থাবিবে । চোখের সম্মুখে তোমার 
ারন্ধ কর্ম ন্ট হইয়। গেলেও ভুমি আনন্দে থাকিতে পারিবে, 
এবং প্রয়োজন হইলে নুতন দির নব নব কম্পন আরস্ত করিতে 

পারিবে। 

আমি টাম্কেজীর জন্য তক্ষা বাহির হুইয়। দেখিয়াছি, অনেক 
লোকে ধনী লোকদিগকে তিরস্কার করেন । ৷ বলেন, “কি 
বলিব মহাশয়, এই বড় লোকগুধা। যদি মানুষ হুইত$তাহা হইলে 
আমাদের একটা ছুইটা অনুষ্ঠায়ী কেন, একসজে ৫০টা কর্্মই 
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অনায়াসে চলিতে পারিত। ইহার! বিলাসসাগরে সীতার কাটিতে- 

ছেন- নিজ স্থখভোগে অর্থের অপব্যয় করিতেছেন--অথচ দশের 

কাজে এক পয়সাও দিতে নারাজ ।” ইহার সকলেই মহাছুঃখে 

এরূপু কথা বলিয়। থাকেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ভালই---কারণ 

ইহারা লোক হিতব্রতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, 

ইহাদের বিষয়ট। একটুকু গভীরভাবে ন| বুঝিবার দোষ আছে। 
আমি এইরূপ পরোপকার ব্রতধারী লোকসেবক ভিক্ষুকগণকে 

বলয় থাকি, “মহাশয়, মদে করুন, দেশে একজনও ধনী লোক 

নাই। মনে করুন বড়লোকদিগের টাঁকাকড়ি সবই সংসারের 

সকল লোকের মধ্যে বিভক্ত করিয়৷ দেওয়া হইল । ভাবিয়া 

দেখুন ত, তখন দেশের অবস্থা কি হইবে ? এই যে এত বড় বড় 

কারবার, কারখানা, ফ্যাক্টরী, জাহাজ-কোম্পানী, চাষ বাস 

ত্যাদি কত কি দেখিতেছেন--এই সমুদয়ের একটাও থাকিবে 

(কি? এইগুলি না থাকিলে এত কুলীমজুর কেরানী কর্মচারীর 
অন্সসংস্থান হইবে কি? দেশময় দারিদ্র্য দুঃখ ছড়ীইয়! পড়িবে 

যে! দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই লুপ্ত হইয়। ফ্লাইবে বে! 
সমাজের লক্গীপ্ী কোথায়ও থাকিবে না। বড় পলাকেরা কি 
সত্য সত্যই সমাজের পাপ ও কলঙ্কস্বরূপ ?” 

ধনীলোক সম্বন্ধে আমার আরও অনেক বক্তব্য জাছে। আমি 
'আমার “ভিন্ষুক্র' বন্ধুগণকে বলিয়া! থাকি, “কত শত লোক ধনী 

মহাত্মাদের ছার! প্রতিপালি্ত হয়, আপনার। তাহার খবর রাখেন ? 

প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিরই গুগুদান অসংখ্য আছে। সকল 



১৯৬ নিগ্রোজাতির কম্মবীর 

দ্লানের খবরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। আপনি হয়ত 
একজনের নিকট কিছু পাইলেম না। কিন্তু তাহা বলিয়াই 
তাহাকে আপনি নির্দয়, বিলাসী; বা স্বার্থপর বিবেচনা করেন 
কেন? আপনার অজ্ঞাতসারে করিনি হয়ত কত দরিপ্রের অন্ন বসত 
স্থান করিতেছেন” ৃ 

আমি সত্য কথা বলিতে পারি, আমেরিকার ধনী ব্যক্তিগণকে 
প্রতিদিন অন্ততঃ ২০২২ জন নূতন নৃতন লোকের সাহাযা কুরতে 
হয়। আমি বড় বড় সহরের: নামজাদা! লোকদের বাড়ীতে 

সাহাব্যপ্রার্থী হইয়। দেখিয়াছি--ক্জামার মত আরও ১২ জন লোক 
তাহাদের নিজ নিজ প্রস্তাব লইয়া! হাজির হইয়াছেন। এইত 
গেল সাক্ষাতে ভিক্ষার কথা । স্ত্বাহা ছাড়। চিঠিপত্রের দ্বারা কত 
দূর দূর স্থান হইতে লোকের! বড়লোকের নাম শুনিয়া ভিক্ষা 
প্রার্থী হয় তাহার সন্ধান কে রাখে ? 

তার পর সতকর্ট্মের নীরব বন্ধু আমেরিকায় কত আছেন 
তাহার সংখ্য! করা অসম্ভব। !ঠাহাদের নাম জগতে কেহই 
জানিতে পায় না। অথচ লক্ষ লু টাক! দান করিয়৷ তাহার! 
দরিদ্রের সুখবিধান করিতেছেন। আমি ১০1১২ ব্যক্তির সঙ্ধান 
পাইয়াছি__তাহার৷ লোকসমার্জেবড়ই অর্থপিশাচ, লোভী, হৃদয় 
হীন বলিয়া খ্যাত। অথচ প্রত্তি বৎসর লোকচক্ষুর অস্তরালে 
থাকিয়া তাহার! অজস্র টাকান্স সদ্যয় করিত্বেছেন। নিউ 
ইয়র্কেই এইরূপ পরদুঃথে ছুঃখী ্থচ নীরব বর ছুই জনকে 

আমি জানি। ইহারা ইয়ান্কি রমধী। তীহারা. গত ৮ বৎসর ধরিয়। 



আমার টাক! আসে কোথা হ'তে ? ১৯৭ 

আমাকে টাক্ষেজী-বিদ্ভালয়ের গৃহ-নিপ্্মাণ-তহবিলে এবং অন্যান্ত 
কাজে অর্থসাহায্য করিয়া! আসিতেছেন। এতহ্যতীত তাহাদের 

অন্যান্য দানও আছে। 

আজ আমি একটা কথ! খোলাখুলি বলিব । অনেক কোটি 
টাকা,আমার হাত দিয়া টাস্কেজীর জন্য জলের মত খরচ হইয়াছে 

--একথা কাহারও অজানা! নাই । কিন্থু আমি বলিতে চাহি-_ 

ইহা আমার *“ভিক্ষা”লব্ধ টাক! নহে ! আমি কখনও “ভিক্ষা” করি 

নাই__স্তামি “ভিক্ষুক নহি! আমার অর্থসংগ্রহ-কাধ্যকে আমি 

কোন মতেই ভিক্ষা, পতক্ষুকবৃত্তি' ইত্যাদি নামে অভিহিত 

করিতে পারিব না! । 

আমি জানি, “ভিক্ষা” করিলে টাকা পাওয়া যায় না । দিন- 

রাত্রি বড় লোকের দরবারে বসিয়৷ অর্থ সাহায্যের কথা পাড়িলে 

অর্থ সংগ্রহ হয় না। ধাহারা এরূপ করিয়৷ থাকেন তাহার! 

আত্মসম্মানবোধহীন--সত্য সত্যই ভিক্ষুক। কিহ্ত আমার 
আত্মসম্মানবোধ সর্ববদাই থাকে-_আমি নিজকে কখনও কাহার 

নিকট ছোট করি না। আমি বুঝি, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য জ্ঞান 

আছে, মানুষ মাত্রেরই সেবা-প্রবৃন্তি আছে, মানুষ মাত্রেই 

লোকের উপকার করিতে পারিলে সুখী হয়। স্কৃতরাং কোন 

স্থানে একটা ভাঁল কাজ হইতেছে,_-একথ! জানিতে পারিলেই 
দঞ্ণলে সেদিকে দৃষ্টি দেয়। যাহার যে ক্ষমতা, সে সেই উপায়ে 
তাহার সাহট্র্য করে। ধন ধন দান করিতে উৎসাহী হন ॥ 
বিদ্বান্ তাহার জহ্য লোক-সর্মাজে সহানুভূতি সষ্টি করিয়। আত্ম 



১৯৮ , নিগ্সোজাতির কষ্ধ্বীর 

প্রসাদ লাভ করেন। যাহাদের শারীরিক শত্তি্ই একমাত্র সম্বল 
তাহার সেই কর্মের জন্য হাতে পায়ে খাটিষ্না আনন্দিত হয়। 
আমি আরও বুঝি যে, দাতা সংসারে অনেকেই আছেন, কিন্ত 
দান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকই খুব অল্প। . টাক! পাওয়া! খুব 
সহজ-__কিহ্তয টাকা পাইয়া তারার সদ্ধবহার করাই বড় কঠিন। 
হায়, ষাহারা বড় লোকের নিকট উ্টাকা আদায় করিতে যান তাহারা 
যদি এই কথাুলি মনে রাখিক্ঠেন তাহ। হইলে তীাহারাও হতাশ 
হইতেন না, এবং বড়লোকদিগকেও তিরক্ষার করিতেন না+ » 

আমি অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব মর্ষে মর্মে বুঝিয়াছি। টাকার 
কথ! লোকজনকে বেশী বলি না--কাধ্যের কথাই বেশী বলি। 

কোন কাব্যের স্থৃফল কুফল,: এদিক ওদিক, কর্ম্ম-প্রণালী, 
সমাজের অন্যান্য কার্ধ্য ও চিন্তার; সঙ্গে আমার আরব কর্ম ও 
চিন্তার সম্বন্ধ, আমার জীবনের লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয়েই আমি 
লোকজনের সঙ্গে আলোচন! ঝাঁরি। এই উপায়ে ধনী নির্ধন 

সকল সমাজেই আমি প্রচারকেন্স কার্ধ্য করিয়া! থাকি। এইরূপ 
নানাবিধ কণ।-প্রসঙ্গে আমাদের : মধ্যে জগ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্থন্থ 

প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ভিক্ষা; করিতে বড়ই নারাজ । আমি 

কোন দিনই ভিক্ষা করি নাই "মামি ভিশ্ষুক নহি। আমি 
কন্ম্ের উপাসক-_-আমি কর্প্েরপ্রচারক । আমি সর্বত্র সম্তাবের 
বিস্তারই করিয়াছি-_-আমি সকল মহলেই শিক্ষা-প্রচারক রূপে 

পরিচিত। % আমার অর্থসংগ্রহ এই লোক-শির্ী-বিস্তারের 
আন্ুবঙ্গিক ফল মাত্র । ৃ রর 

কা 



আমার টাকা আসে কোথা হ'তে? ১৯৯ 

অর্থসংপ্রহকাধ্যে ব্যাপৃত থাকিলে পরোক্ষভাবে একট! মস্ত 
লাভ হয়। সাংসারিক জ্ঞান খুব বাড়িয়া যায়--লোৌকচরিত্র 

বুঝিতে পারা যায়। অনেক লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়-_. 

নানা কথা বুঝা. ষায়--নানা৷ বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। তাহা 
ছাড়ী জগতের অনেক গুগ্ত মহাপুরুষ এবং চরিত্রবান নরনারীর 
সাক্ষাৎ লাভ হয়। খাঁহাদের নাম খবরের কাগজে উঠে না অথচ 

ধাহারা পরহিত করিতে পারিলেই সুখী হন এরূপ অনেক 

মহাদ্দন্ল পরিচয় পাওয়। যায় । এই সকল লোকের সঙ্গে ছুদণ্ড 

কথা বলিতে পারাও মহা সৌভাগ্যের বিষয় । আমি এরূপ দাতা 

ব্যক্তির সংশ্রবে আসিয়া বহুবার জীবন ধন্য করিয়াছি। আমি 

বোষ্টন-নগরের দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । এক বাড়ীতে 
গৃহস্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন। তাহার পত্বীর নিকট আমার 
সংবাদ পাঠান হইল । ইতিমধ্যে স্বামী আসিয়। উপস্থিত । 

আমাকে দেখিয়াই বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি চাই %” 

আমি আমার উদ্দেশ্য বুঝাইতে গেলাম। তিনি আরও ক্ষেপিয়! 
উঠিলেন। আমি আকন্তে আস্তে সরিয়! পড়িলাম॥ এই বাড়ীর 

নিকটেই আর একজন ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। আমার 

কথ! শুনিবামাত্রই তিনি বেশ মোটা টাকার জন্য চেক সহি 

করিয়। দিলেন। আমি তাহাকে ধন্যবাদদিবারও অবসর পাইলাম 

না। তিনি বলিতে লাগিলেন, “আপনি আমাদেরই কার্ধ্য 
করিতেছে । মহাশয়, আপনাকে সাহায্য করিবার স্থযোগ 

পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম” 



২০৩ , নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর 

আমি বলিতে পারি যে, সংসার হইতে প্রথক শ্েণীর লোক 

কমিয়৷ আসিতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যাহি বাড়িতেছে। 
ধনী লোকেরা পরহিতত্রতধারী ঝ্ক্তিগণকে ঝর “ভিক্ষুক' বা 
উৎপাঁভম্বরূপ মনে করেন ন। ত্বাহারা আমার্দের মত লোককে 
সতকর্দের যন্ত্র ও উপলক্ষান্বরূপ! শ্রদ্ধা করেন । তীহাদেক্সই 
কর্তব্য কশ্মের কিয়দংশ আমরা কর্িতেছি_এইক্ধপই আজকাল- 

কার ধনী মহাত্মাগণের ধারণা জন্মিতেছে | 

বোষ্টন-নগরে বীহারই বাড়ীষে আমি প্রার্থী হইয়াছি, শ্িন্ই 
আমাকে বলিয়াছেন, “আপনার ঞই মহণ্কর্ট্দের জন্যা আমার 

নিকটেও আসিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ 
দিতেছি। আপনার অনুগ্রহে আমিও একটা সতকার্যে আমার 
কষুত্রশক্তি প্রয়োগের সুযোগ পাুলাম। এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে 
আসিলে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হুয়।” ধনীব্যক্তিরা ধনদানের 
উপযুক্ত সুযোগ খু'জিয়! থাকেন-+এই বিশ্বাসই আমার দিন দিন 
বাড়িতেছে। 

প্রথম প্রথম অর্থসংগ্রহে বহি হইয়) বড় কষ্টেই পড়িতাম। 
মনে আছে তখন উত্তর অঞ্চলের সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে 

দিনরাত খাটিয়াও একটাকা মর পাইতাম না। অনেক 

লোকের নিকট বড় আশা করিস যাইতাম কিন্ত তাহার! এক 

পয়সাও ন1 দিয়া বিদায় করিগ্রতন। এইরূপে নিশ্কলভাবে 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিত। (হঠাৎ দেখিতাম, যার্খার নিকট 
কখনও কিছুমাত্র আশা করিতে পারি নাই, সেই ব্যক্তিই 



আমার টাকা আসে কোথা হজে? ২০১ 

সাহায্য দান* করিয়া ভগ্নহৃদয়ে আশার আলোক বিকিরণ 

করিতেন । 

একদিন নান লোকের পরামর্শে কনেষ্টিকাট প্রদেশের এক 
পল্লীতে ধনী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইলাম । সহর হইতে প্রায় ছুই 

মাইল দুরে তীহার গৃহ। সেইখানে শীতে ঝড়ে হাটিয়া গিয়া 
দেখা করিলাম । তিনি কত কথাই পাঁড়িলেন--অনেক গল্প 

হইল । কিন্তু একটি পয়সাও দিলেন না। আমি বুঝিলাম ইহার 
নিকট এচার করাও কর্তব্য ছিল। তাহাই করিয়াছি। নাই ঝ 

পাইলাম কিছু সাহায্য । 
কিন্তু দুই বশুসর পরে এই ব্যক্তি আমার নিকট টাক্ষেজীর 

ঠিকানায় পত্র লিখিলেন, “মহাশয়, এই পত্রের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক 

ব্যাঙ্কের উপর আপনার নামে একখান চেক্ সহি করিয়। দিলাম । 

চেকের মুল্য ৩০,০০০২। আমি এই টাকা আপনার বিদ্যালয়ের 
জন্যা উইল করিয়। রাখিয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়াছি বাচিয়! 

থাকিতে থাঁকিতেই ইহা দিয়া যাওয়া ভাল। আপনি ছুই বওসর 

পুর্বেব আমার বাড়ীতে অনুঃ্রহ পূর্বক পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে 

কথ আপনার মনে থাকিভে পারে। সেদিনকার কথোপকথন 
আমি বেশ মনে রাখিয়াছি।” 

এই ৩০,০০০. টাকা! আমার নিকট এক তি ছুঃসময়ে 
পৌছিয়াছিলু | ইহ ন! পাইলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিই হইত। 
পাইয়া আমা)দের ঘাড়ের বোঝা অনেকটা হালক! হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত কলিস্ হাণ্টিংডনকে রেল-বিভাগের কে না চিনে ? 



২০২ । নিখ্রোজাতির কর্ম্মবীর 

তিনি আজ সমগ্র আমেরিকায় স্থপ্রসিক্ধ। তিষ্লি আমাকে প্রথম 
সাহাধ্য করেন মাত্র ৬২ দিয়া। মৃত্যুকালে আমাদিগকে 
১৫০,০০০২ দিয়া গিয়াছেন। এই ছুই দাঙ্পের মধ্যে আমরা 

ইহীর নিকট ক্ষুত্রে বৃহ আরও অননৈক সাহায্য পাইয়াছি। 
অনেকে বলিয়া থাকেন ন্ট্রান্কেজীর বরাত ভাল-তাই 

১৫০,০০০২ পাইয়াছে।” আমি ব্ৰাহাদিগকে বলি, “তাহ! নহে__ 
কপালের গুণে টাকা একবার আসিতে পারে, ছুইবার আসিতে 

পারে। কিন্তু বার বার আসে না। স্থিরভাবে নিয়ক্লিতরূপ 
কম্ম করিয়। উন্নতি না দেখাইতে 'পারিলে সংসারের লোক মজে 

না।” হান্টিংডনের কথা বলিলেই বুঝ! যাইবে । তিনি প্রথমে 

৬২ দিয়াই মনে করিয়াছিলেন_-“্টাক্ষে্ীওয়ালার! আর বেশী 
পাইবার যোগ্য নয়।” আমি তীচ্হার নিকট এত কম কোন মতেই 
আশা করি নাই। যাহা হউক মামি তখনই স্থির করিলাম যে, 
আমাদের কার্ধ্যফলে ইহীকে খুঁপী করিবই, এবং তখন তিনি 
উদারতার সহিতই দান করিক্ে বাধ্য হইবেন। সত্যই তাহা 
ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে সাগিলেন যে, টাক্কেজীর 

কাজ কর্মে উন্নতি হইতেছে, ইহার মধ্যে নিত্য নৃতন ব্যবস্থা! কর৷ 
হইতেছে--+ইহারা কোন এক জায়গায় বসিয়! নাই। ঠিক সেই- 
রূপই তিনি তাহার দানের! মাত্রা বাড়াইয়াছিলেন। এই 
অনুপাতে ৬২ হইতে শেষ পরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাঁজার টাক! 
পধ্যন্ত পাইয়াছি। ] 

একবার সাহস করিয়া ঝেঁউন- নগরের টি.নিটি-ধর্দ্মমন্দিরের 



আমার টাকা আসে কোথা হস্ত ? ২৩৩ 

প্রচারক রেভারেণড উইন্চেষ্টার ডোনাল্ড মহোদয়কে টাস্কেজীতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহার নিকট ধন্মোপদেশ পাইবার 

ইচ্ছায় এইরূপ করা হইয়াছিল। তীহার সঙ্গে লোকজন অনেক 

আসিবে, ঝুবিতে পারিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া বিগ্ভালয়ের মধ্যেই 
মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। কাঁজেই আমাদের ক্ষুদ্র ধশ্মমন্দিরে 

বক্তৃতার স্থানাভাব বিবেচন! করিয়া সাঁমিয়ান। খাটাইয়। একট! ঘর 

তৈয়ারী কর! হইল। লতাপাত। ফুলপাত্রে গৃহ সুসজ্জিত করাও 
হইনদ।* বক্তৃতা আরম্ত হইবার পরক্ষণ হইতেই মহা বৃষ্টি পড়িতে 
লাগিল। ডোনাল্ড মহোদয় ভিজিতে লাগিলেন। আমাদের 
একজন আসিয়! তাহার মাথায় ছাত। ধরিল। অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি 
থামিলে আবার বক্তা হইল। শেষে সভা হইয়! গেলে পোষাক 
পরিবর্তন করিতে করিতে ডোনাল্ড মহোদয় বলিলেন-_“ওয়।শিংটন 

মহাশয়, টাস্ফেজীর যে বিরাট ব্যাপার দেখিতেছি, এখানে একটা 

বড় ধণ্মমন্দির থাকা আবশ্যক ।” 
একথা! অবশ্য প্রচারিত হইবার সময় ছিল না। মহা বিস্ময়ের 

কথা-_-পরদিন সকালেই ইটালী হইতে একখানা 'পত্র পাইলাম । 

ছুই জন রমণী লিখিয়াছেন, তাহার! আমাদের ন্্মন্দিরের জন্য 

সকল অর্থব্যয়ের ভার বহন করিবেন। 

সম্প্রতি র্যা, কার্ণেজি মহোদয়ের নিকট জমি ৬০, ০৩০২ 

টাক! পাইয়াছি। এই টাকার দ্বার! গ্রন্থশালা নির্মাণ শি 
হইবে_-তাহার এইরূপ ইচ্ছা । এতদিন আমাদের গ্রন্থশাল! ছিল 

ন| বলিলেই চলে। সেই পোড়োবাড়ীর এক কোপে কতকগুলি 



২০৪ , নিখ্রোজাতির কর্ম্মবীর 

আলমারী ছিল। তাহাকেই গ্রস্থশাল! বলিতাম। ইহার আয়তন 

অতি ক্ষুত্র-_-১২ ফিট লম্বা এবং পাঁচ ফিট চৌড়। € আজ কার্ণেজির 
রুপায় আমাদের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থশাল! নির্মিত হইতে চলিয়াছে। 

কিন্তু কার্ণেজি মহোদয়ের অনুগ্রহ পাইলাম কি ঝরিয়!? একদিনে 

তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করেন নাই। ত্তাহ্থার অনুগ্রহ লাভ 
করিবার জন্য আমাকে দশ বগুগর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে । 

১৮৯০ সালে আমি তাহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি । তখন তিনি 

আমার কার্য্যে কিছুই সাহান্তভূতি দেখাইলেন না। দশ বৎসর ঞ্ঠোর 
পরিশ্রমের পর আমি ক্টাহার নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখি £_ 

ণ্টাস্কেজী আলাবামা,” 

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০। 

সবিনয় নিবেদন, 

কয়েকদিন পুর্বে আপনার ভবনে আমার সঙ্গে আপনার যে 

কথাবার্ক! হয়, হুদন্রসারে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। 

আপনি আমাদের গ্রন্থশালার মাদশ্যকতা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। 
এজনা জাঁনাইতেছি যে,--" রর 

১1 আমাদের বিগ্ভালয়ে স্জ্প্রতি ১১০০ ছাত্র এবং ৮৬ জন 

শিক্ষক ও কর্মচারা এট গ্রন্থশাল। ব্যবহার করিবেন। 

অধিকল্ধু শিক্ষক 'ও কণ্্রচারিগণের পরিবারম্ছ লোকজন 

এবং আমাদের বিদ্যালয়ের সমীপস্থ প্রীয় ২০০ নিষ্রো 

পুরুষ ও রমণী এই গ্রন্থশালা হইতে উপকার লাভ 

করিতে পারিবেন । : 
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আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ? ২০৫ 

আমাদের এক্ষণে ১২,০০০ গ্রন্থ, সংবাদপত্র ইত্যাদি 

রহিয়াছে । এগুলি বন্ধুগণের দানে সংগৃহীত। স্থানা- 

ভাবে ইহাদিগকে রক্ষ। কর! যাইতেছে না। পাঠাগার 

না থাকায়ও গ্রন্থ-ব্যবহারের অস্থবিধা ঘটিতেছে। 
আমাদের বিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়া অনেক ছাত্র 

বাহির হইয়াছে । ইহারা দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক 

প্রদেশেই কণ্ঘ্ন করিয়। থাকেন। গ্রন্থশালা গ্রতিষ্ঠিত 

হইলে ইহীদেন্র সাহায্যে সমগ্র নিগ্রোসমাজে সতসাহিত্য 

প্রচারিত হইতে পারিবে । 

আমাদের প্রয়োজনীয় গৃহ-নিম্মীণ করিতে ৬০,০০০ 

টাক লাগিবে। ইট গড়া, মিস্ত্রীর কাজ, সুত্রধর ও 

কম্মকারের কাধ্য ইত্যাদি গুহ-নিস্মীণ বিষয়ক 

সকল ব্যাপারই আমাদের ছাত্রগণ স্বহস্তে নিস্প্ন্ন 

করিবে। 

স্তরাং আপনার দানে এক সঙ্গে তিন কাব্য হইবে। 

প্রথমতঃ, গ্রন্থশাল। ত নিশ্মিহ হইবেই। দ্বিতীরতঃ, 

ছাত্রের! গৃহ-নিম্মাণের স্থযোগ পাইয়৷ কতকগুলি নৃতন 

শিল্প শিখিয়। ফেলিবে । অধিকম্থু, এই কাম়ো যোগদান 

করিয়! তাহার যে পারিশ্রমিক পাইবে তাহার দ্বার 

তাহাদের বিছ্াশিক্ষার ব্যয় সংগ্রহ হহবে। এক 

দানে এত স্বফল ফলিবার স্থযোগ সাধারণ ত: উপস্থিত 

হয় না। 
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অন্যান্ত সংবাদ আবশ্যক হইলে পত্রের দিতে পারি। 
ইতি নিবেদক-_ 

সবুজ ভি গুজআ্লাশ্পিংউন্ল 

পরিচালক, 

টান্কেজী-শিল্ল-বিছ্চালয়। 

ঠিকানা! £ 

ম্যাগ হঙ্গার্ণেজি 

৫, ওয়েষ্ট ৫১নং প্রীট, 

নিউইয়ক । 

যগা সময়ে উত্তর লাসিল, “মামি, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে 

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি । আপনার সৎকাধ্যে 

আমি ঘোগদান করিবার সুযোগ পাইয়া পুলকিত হইলাম । গৃহ- 
নিশ্মাণ-ব্যাপারে যে খরচ পড়িবে তাহার বিলগুলি আমার নিকট 

পাঠাইবেন। আমি ৬০,০০০২ পণ্যন্ত আপনার পাওনাদারদিগকে 
টাকা শোধ করিয় দিব।৮ 2 

এতক্ষণ বড় বড় দানের কথাই বলিলাম । কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সাহায্যের মাহাঝ্ম্য কম নয়। দরিদ্র ও মধ্যকিন্ত লোকসমাজ 

হইতে ছোট ছোট দান টাক্ষেজীর জন্য আমি অসংখ্য পাইয়াছি। 

এই ক্ষুত্র দানগুলির প্রভাবেই টাক্ষেজীর নাম সর্ববত্র ধুপ্রচারিত 
হইয়াছে । এই সমুদয়ের সাহাঁষ্যই সহত্ম সহ নরনারীর 
সহানুতূতি এবং অনুরাগ আমার শিক্ষাসমিতির প্রতি আকৃষ্ট 
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হইয়াছে । আমার মতে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুগ্টিলাতেই অনুষ্টান গুলি 
'জাতীয়” এবং সর্বাজনপ্রিয় হইয়! উঠে। ইহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠান 
ও কন্মকেন্দ্র গুলি গণশক্তির উপর াড়াইয়। যায়__দেশের জন- 

সাধারণ এইগুলিকে আপনার নিজের সম্পন্তি বলিয়! গৌরব 

শনুভব করিতে পারে। 
দরিদ্র লোকেরা এক পয়সা, এক আনা, চৌদ্দপয়সা, বা একট 

জামা, ছুট! আলু, একটা শুকর বা খানিকটা চিনি ও নুন মাত্র দান 
করিতে গারে সত্য । কিন্গু এইগুলির সমবায়ে কম অর্থ সঞ্চিত 

হয়না । অধিকল্পু, এই নগণ্য দানের অন্যবিধ মুল্য ও আসীম। 

কারণ ইহাতে নিরন্ন, বিছ্ভাহীন, অশিক্ষিত, অদ্ধশিক্ষিত অথবা 

নিতান্ত দরিদ্র লোকের পুর্ণ হৃদয়ই থাকে । এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

দানের সঙ্গে আমরা অনেকগুলি হৃদয় ও প্রাণ আমাদের কম 

কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাভ করি। এতগুলি জদয়ের 

রাজ! হইতে পার! কি কম সৌভাগ্যের কথ! ? এই মূলাপান হুদয়- 
গুলিকে ভবিষ্যতে স্কন্দ্ের জন্য চালিত করিতে পারিলে কি 

সমাজের কম মল সাধিত'হইতে পারে £ 

এই জন্য কষুত্র ক্ষুদ্র দানগুলিকে আমি চিরকাল ভক্তভাবে 

গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এই গুলিকেই আমি টাক্ষেজী- 

বিদ্যালয়ের ভিত্তি বিবেচনা করিয়া থাকি । ইহাঁদের সাহায্যে 

“টক্” দেখাবার উপযুক্ত, বা লোক দেখান বড় কিছু গৃহ ব! 

আসবাব ইত্যাদি স্ষ্তি করিতে পারি নাই সত্য। কিন্তু জন 
সমাজের অগোচরে থ্কিয়া,--আমাদের অন্তর্ধ্যামীভাবে জন- 
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সাধারণের এই হৃদয়বত্ত! ও এই সহানুভূতি আমাদের বিষ্তালয়ের 

জীবনীশক্তিরূপে কর্ম করিতেছে। ইহারই ফলে টাক্কেজী- 

বিভ্ভালয়ের শিকড়গুলি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাজমহলে' 

অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

এই ক্ষুত্র দান উপলক্ষ্যে আমার আর একটা কথ। বলাও 

আবশ্যক । আমাদের বিগ্ভালয় হইতে যাহারা বাহির হইয়! 

গিয়াছে তাহারা সময়ে সময়ে অথবা নিয়মিতরূপে আমাদিগকে 

সাহাষ্য করিয়া থাকে। আমাদের পুরাতন ছাত্রেরা এইবূপে 

আমাদের সঙ্গে জীবনব্যাপী সম্বন্ধ ক্ষ! করিয়! চলে । 

প্রথম তিন ব্শসরের কাধ্যফলে আমরা আলীবামাপ্রদে 

রাষ্ট হইতে বদ্ধিত হারে সাহাব্য পাইয়। আসিতেছি। প্রথ 

আমর! ৬০০০২ টাক। মাত্র বাঁধিক পাইতাম । ইহারা এক্ষ 

২ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পরে ইহারা ১৩,৫৭৭ 2৯১০5 ০ 

করিয়! দিয়! আসিতেন। 

আর একট মোটা সাহায্য "সামর। “শ্লেটার-ভাগার” হই 

পাইয়। সাপিতেছি। প্রথম গ্রাথম এই ভাগ্ারের কণ্মকর্তা, 

২ করিয়। দিতেন_ ক্রমশঃ আমাদের কাজে সম্থুষ্ট হই 
০ -৮--- ক্চবি 

২৬)০ ০৩ 

দানের হার বাড়াইয়। দিয়াছিলেন 

পাইহেছি। | 

তৃতায়হ। “পীবতি-ভাার* হইতেও আমর! সাস্কাধ্য পাই 

থাকি। প্রথমতঃ ১৫০০২ গাইতাম্_ এক্ষণে বাঁধিক ৪৫০. 

পাইতেছি। | 
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এই ছুই ধন-ভাগার হইতে সাহাধ্য পাইবার উপলক্ষ্যে আমি 

কয়েকজন সহদয় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ইহার! বড় 

বড় ব্যবসায়ের ধুরদ্ধর অথব। প্রকাণ্ড কণ্দ্রকেন্দ্রসমূহের পরিচালক । 

এত দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্দে লিপ্ত থাকিয়াও ইহার! দরিদ্রের ক্রন্দন 
কর্ণপাত করিতে সময় পান! নিগ্রোসমাজের হিতাকাওক্ষায় ইহার! 
আমাব সঙ্গে কত সময়ে কত আলোচনা করিয়াছেন ! 



ভ্নন্সাদস্ণ ভঙ্খ্যান্স 

২০০০ মাইল দুরে ৫ মিনিটের বক্তা 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে “পোর্টার হল" নিশ্মিত হইবার পর 
টান্ষেজী-বিদ্ভালয়ে প্রবেশ করিবার জন্ত অনেক ছাত্র ও ছাত্রী 
দরখাস্ত করিতে লাগিল। এই সকল নূতন ছাত্রদের জন্য 
*আলাবাম!-ভবন" প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগী হইলাম। কিন্তু নিঃস্ব ছাত্রও 
অনেক ভর্তি হইতে চাহিল। তাহারা নিজ খরচের কিয়দংশও 
ঘর হইতে আনিতে পারিত না। এজন্য আমরা ১৮৮৪ খুষ্টাবে 
অর্থাড বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার তিন ধশসরের মধ্যেই একটা নৈশবিভাগ 
খুলিতে বাধ্য হইলাম । 

আমি ইতিপূর্বে হাম্পষ্টনে একটা নৈশবিগ্ভালয় খুলিয় 
আসিয়াছি। সেই সময়েই টীক্ষেজীতেও নৈশশিক্ষ। প্রবর্তিত 
হইল। ১২ জন ছাত্র লইয়া 'কার্ম্য আরম্ত কর! গেল । তাহা 

দিগকে দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া আমাদের কোন কৃষিকাধ্যে বা 
শিল্পে খাটিতে হইত। কাত্রিকালে মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়! ইহার 
পড়িতে পাইত। কাজের  বেতনস্বরূপ খাওয়া খরচের! 
অতিরিক্ত কিছু নগদ টাকা আহাদিগকে দিতাম । এই টাকা 
তাহারা বিদ্যালয়ে জমা রাখিত। এইরূপে ছইবতসর নৈশ 
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বিদ্ভালয়ে খাকিবার পর তাহাদিগকে দিবাবিগ্ভালয়ে ভরি কর! 
যাইত। তখন তাহাদিগের পুজি টাকা হইতে খাওয়! খরচ 
চলিত। এই প্রণালীতে নৈশবিষ্ভালয়ের কাধ্য গত ১: বৎসর 

চলিয়াছে। আজ ইহার ছাত্রসংখ্যা ৪৫৭। ূ 

আমি নৈশবিষ্ভ।লয়ের খুব পক্ষপাতী । কারণ ইহার নিয়মে 
ছাত্রের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়! যায়। বিছ্যাশিক্ষার জন্য আন্তরিক 

আকাঙক্ষ। না থাকিলে কেহ এত হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিয়। 
এইরর্পে জীবন চালাইতে,পারে ন!। 

দিবা-বিছ্াালয়ে ভর্তি হইবার পরও এই ছাত্রদ্দিগকে কোন 

ব্যবসায়ে লাগাইয়া রাখিতাম। সপ্তাহে অন্ততঃ ছুই দিন তাহা- 

দিগকে কাজ করিতে হইত। সপ্তাহের অপর ৪ দিন তাহার! 

সাধারণ ছাত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখিত। তাহা ছাড়া গরমের 

ছুটির সময়ে তিনমাস পুরাপুরি তাহাদিগকে খাটিতে হইত। 
এইরূপে নৈশবিগ্ভালয়ের পরীক্ষায় উ হীণ হইয়া এবং পরে দিবা- 

বিদ্ভালয়ের শিক্ষা পাইয়। অনেক নিগ্রে। পুরুষ ও রমণী “মানুষ 

হইয়! গিয়াছে । আজ মিগ্রোসমাজে বহু লব্কগ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও 

ব্যবসায়ী দেখিতে পাই । ত্ীহাদের অনেকেই: এই নৈশবিদ্ভা- 

লয়ের অগ্নি-পরীক্ষার হিতর দিয়! জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। 

আমাদের নৈশবিষ্ভালয়ে জীবন যাপন করিলে কেহই ভবিষ্যাতে 

কণ্ঠ চাষ বা কারিগর ন! হইয়া যায় না। 

কৃষি-শিল্প ব্যবসায়ের থ। এত বলিতেছি ! কেহ যেন না 
ভাবেন যে আমর! আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ॥ 
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খ্ট ধর্মের প্রচার টাক্কেজীতে যথেষ্টই হইয়া থাকে । আমরা 
কোন দলের বা সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি নহি-_বিন্দ সাধারণ ভাবে 
খুষটমত নান! উপায়ে আমাদের শ্শিক্ষালয়ে প্রচারিত হইয়া থাকে । 
আমাদের ধন্ধ্র-বক্তৃতাঁ, ধর্মসভা॥ রবিবারের বিদ্যালয়, খুষটপ্রচার 
সমিতি, খুষ্টানযুবকসমিতি, ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের 
জক্তিহই ইহার প্রমাণ । ্ 

অনেকেই আমাকে আমার 'বাগ্মিতার কথা জিজ্ঞাস! করিয়।- 

ছেন। আমিকি উপায়ে বক্তৃতা দিতে শিখিলাম কেহ কেহ জানিতে 

চাহেন। সতা কথা, মামি বক্তৃতা করিয়া জীবন যাপন করিব 

এই উদ্দেশ আমার কোন দিনই চিল না। আমার জীবনের সাধ 

- কান্য, কথা নহে । কা বলিয়া! কণ্মের প্রচার করা অপেক্ষা 

নিজে কম্পন করিয়া প্রয়োজন হইলে অন্যকে তাহা প্রচারের ভার 

দেওয়'--.এই রূপই আমার ইচ্ছা চিরকাল রহিয়াছে । 

পুর্ণবেই বলিয়াডি আমার গুরুদেব আর্ম্ঙ্গের সঙ্গে আমি 
উত্তর অঞ্চলের ইয়াঙ্গিমহলে টান্সেজ্জী-বিদ্যালয়ের “আলাবামা- 

ভবনে”্র জন্ প্রচারকার্য্য করিতে গিয়াছিলাম। এই সুত্রে 
সর্বত্র আমার খ্যাতি রটে-__ক্কামার বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা 
দেখিয়া লোকেরা নন্দিত হয়। 

মুক্র-রাষ্টরের জাহায়শিক্ষাঙ্গরিষদের সভাপতি অনারেৰল 

ভ্ীযুক্র টমাস নিক্,নল মহোদয় চ্তামার কোন বক্তৃজ শুনিয়।- 

ছিলেন। তাহার কিছুদিন পল্ঠরই তিনি আমাকে উইস্কনিন 

প্রদেশের ম্যাডিসন-নগরে একটি! বক্তৃত! দিতে অহ্বান করেন। 
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সেখানকার 'শিক্ষাপরিষদের এক অধিবেশনে আমাকে বক্তৃতা! 

দিতে হইল। প্রায় ৪০০০ লোক উপস্থিত ছিল। আলাবাম! 

প্রদেশেরও কোন কোন শ্বেতাজ, এমনকি টাক্কেজী নগরেরও 

কেহ কেহ সভায় 'সসিয়াছিলেন। এই শেতাঙ্গেরা বন্তৃতার শেষে 

আমাকে বলিলেন “ওয়াশিংটন মহাশয়, আপনার উদারত। দেখিয়। 

আমরা বড়ই আ্বীত হইয়াছি। ভাবিয়াছিলম, আপনি উত্তর 

আঞ্চলে আদর আপ্যায়ন পাইয়! আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের 

শ্বেতাঙ্গাদগকে যার পর ,নাই গালি দিবেন। কিন্তু ভাপনার 

বন্তৃতায় বিদ্বেষের লেশ মাত্র নাই। আপনার চরিত্রবস্তায় 
আমরা অনেক শিক্ষা পাইলাম ।” 

আমি দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগকে তিরস্কার করিব কেন ? 

আমি যে তাহাদ্দিগের নিকট সত্য সত্যই খণী। আমার বক্তৃতার 

সারমম্্ একটি শ্বেতাঙ্গ রমণী কোন সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিলেন। 

তিনি প্রকাশ করিয়াছেন “ওয়াশিংটনের বন্তুতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 

এবং উদারতার পরিচায়ক । তিনি দক্ষিণ প্রান্তেক্ শ্বেতাজদিগকে 

কিছুমাত্র গালি দেন নাই-,-বরং টাস্ষেজী-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে 

তাহাদিগকে কৃতজ্ভত1 জানাইয়াছেন।” | 

মামার এই-ম্যাডিসন বক্তৃতায়ই স্বপ্রথম: কৃষণাঙ্-শ্েতাজ 
সমহ্যার আলোচন। করি। ইহার পৃর্ণেব এ সকল কথা কোন 

প্রকাশ্য সপ্তায় কখনও তুলি নাই। শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতাই এতদিন 

দিয়। আসিয়াছি, এবং টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের কাধ্য-প্রণালীই 
সকলকে জানাইয়৷ জাসিয়াছি। এইবার সত্যসত্যই রাষ্ীয় 
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আন্দোলনে যোগ দিলাম। আমার আলোচনার রীতি দেখিয়া 

প্রায় সকলেই খুসী হইয়াছিলেন। আমার. রাষ্্রীয় মতগুলি 
প্রচারিত হইলে জাতি-বিদ্বেষ অনেকটা কমিবাগ় সম্ভতাবনা--কেহ 

কেহ ইহাও বুঝিলেন। 

আমি জানি, গালি দিয়। কখমও কাহাকে ভাল কর যায় না, 

অথনা তাহার চরিত্র পরিবর্তন কয়! ষায় না । বরং তাহার! ষহটুকু 
প্রশংসাযোগা কশ্ম করিয়াছে সেই টুকুর জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ 

থাকাই উচিত। এজন্য উত্তর শ্ডাঞ্চলে বক্তৃতা করিতে যাইয়া 
আমি কখনই দক্ষিণ অঞ্চলের নিন্দা করি নাই। আমি দক্ষিণ 
অঞ্চলের লোকদিগকে মুখের উপর যে সকল কথ! বলিতে না পারি 

সে কগ! তাহাদের পশ্চাতে আমি কখনই বলিতে ইচ্ছা করিতাম 

না। আমি সরলতা ভালবাসি । 

আমি গবশ্য ত্যামা তিরস্কার করিতেও ছাড়ি না । যখন সত্য- 

সহ্যই বুঝি থে শ্বেতাঙ্গের। অন্যাক্স করিতেছে ভাহা আমি তাহা- 
দিগকে সাম্ন! সাম্নি বলিষ্ঠে ভয় পাই না। বরং আমি 
দেখিয়াছি মে, অনেক লোক &ইন্ূপ *স্পষ্টবন্তাদিগকে ভাল- 

বাসে। নিরপেক্ষ ও স্াবীন সঞ্ধালোচনার প্রভাব অন্ীকার করা 

কঠিন। আনার সমালে।চন। আঞ্গুসারে দক্ষিণ প্রাস্তের লোকের! 

কার্ম্য আরম্ভ করিতে আনিচ্ছুক থাকিতে পারেন। কিন্তু স্পট 

করিয়। বলিতে পারিলে আমার ডলি এবং যুক্তিগুলি তাহারা 

মানিয়। লইতে বাধ্য । ্ 

এজন্য আমি নিয়ম করিয়াছি যে, দক্ষিণের দোষগুলি আমি 
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দক্ষিণবাসীদিগকেই বলিব | তাহাদের দোষ উত্তর অঞ্চলে 

রটাইয়|! লাভ কি? দক্ষিণের লোকজন লইয়াই নামাদের 

কারবার । হ্ৃতরাং তাহাদের মতিগতি পরিবর্তন করিবার জন্য 

তাহাদের সঙ্গেই' সর্ধবদা বুঝাপড়া, বাকৃবিতণ্ডা ইত্যাদি হওয়া 
আবশ্বক ৷ 

ম্যাডিসনের বক্তৃতায় আমার প্রধান কথ! ছিল--নিগ্রোর ও 

শ্বেতাঙ্গে সন্তাব বৃদ্ধি কর। অত্যন্ত আবশ্যক । যত উপায়ে স্ম্তব 

এই ছুই*সমাজে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে |» 
নিখ্রোদিগের কর্তব্যও আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম । 
আমার মতে কেবল ক্ষমতা ব| অধিকার পাইবার জন্য চেষ্টা 
করিলে চলিবে না। নিঞ্রোরা সংহ্ীর্ণ দৃষ্টিতে স্বার্থপর ভাবে 
কেবলমাত্র নিজ সমাজের কথা ভাঁবিলেই চলিবে না । তাহাদিগকে 

নিরপেক্ষতা! এবং 'জাতীয়তা' অজ্জন করিতে হইবে। সমগ্র 

আমেরিকার স্বার্থ তাহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 

যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়" স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ বা 

কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাঙ্জের কথ ভাবিলে চলিবে না। এক সঙ্গে 

উভয় সম্প্রদায়ের কথ! যিনি ভাবিতে অসমর্থ ঠিনি তাহার কর্তব্য 

পালনের অযোগ্য । এই সকল কথ বলিম্ নামি আমার 
্বজাতিগণকে তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। 

এইঞ্গল আমার বন্তৃত।র রাত্রীয় অংশ । দঙ্গে সঙ্গে নিষ্রো- 
সমাজের উন্নতির উপায়ও আলোচনা করিয়াছিলম । আমি 

বলিলাম আমাদের উর্তির প্রধান উপায় ছুইটি-__প্রথম শিক্ষা 
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দ্বিতীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় । আমার বস্তুর খানিকটা নিন্বে 

উদ্ধৃত করিতেছি,__“ভাই নিগ্রো, মনে রাখিও, তুমি আমেরিকা- 
জননীর কনিষ্ঠ সন্তান । মনে রাখিও, তোমাক্ষে শ্বেতাঙ্গ জ্রাতার 

সমান হইবার জন্য বর্তমানে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। 

তোমার বিদ্যা বুদ্ধি মার্জিত হওয়া আবশ্াক--তোমার চরিত্র 

গঠিত হওয়া! আবর্ঞক | নানা সদ্ৃতুণ অঞ্জন করিয়া তুমি আমে- 
রিকার জনসমাজের অত্যাবশ্যক জলে পরিণত হ ও---দেখিবে, কেহু 

তোমাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবে না । 'দেখিবে 
কেহই তোমাকে অবনত পদদলিত করিয়! রাখিতে পারিবে না 

আমি বলিতেছি, তোমার ঢরিত্র গঠিত হইয়। গেলে তুমি 
অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে! তুমি নান৷ উপায়ে তোমার 
ক্ষমতা দেখাইতে খাক--শ্বেতাঙ্গ তোমাকে সম্মান করিতে বাধ্য 

হইবে । তোমার কার্যকরী শক্তির পরিচয় দাও, তোমাকে 

ছাড়িয়৷ থাকিতে শ্বেতাঙ্গের কষ্ট হইবে । তুমি যে আমেরিকার 
অভাব মোচন করিতে পার, তুমিযে আমেরিকাকে ধনে ধান্যে 

ভরিয়া ফেলিতে পার-_তাহা শ্বেতাঙ্গকে বুঝাইবার জন্য কি 

করিতেছ ? যখনই তাহার! বুঝিবে যে, তোম!দের বিদ্যায়, বুদ্ধিতে 
ও চরিত্রে আমেরিকার এই্বর্য বাড়িতেছে এবং আমেরিকা! জগতে 

উন্নত হইতেছে তখনই তাহারা ; তোমাদিগকে মাথায় করিয়া 

রাখিবে। আমি বলিতেছি, তোমার কাল চামড়। ও ৪তোমার 

বাপদ।দার গোলাণা তে।মার রি সম্মান লাভের কিছুমাত্র 

বিশ্ব হইবে ন!। 
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আমি জানি একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রে। নিজ বিদ্যাবলে তিন বিঘা 

জমি চষিয়া৷ ৬৬ বুশেল শকরকন্দ আলু পাইয়াছিলেন। অথচ 
তাহার পল্লীর অন্যান্য শ্বেতকায় চাষীরা ৪ বুশেল মাত্র পাইত। 
তিনি উন্নত কৃষিবিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন এবং নূতন কৃষি-প্রণালী 
জানিতেন-_শ্বেভাঙ্গেরা জানিত না। কাজেই পল্লাসমাজে এই 

কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রে। সকলেরই পুজার পাত্র হইয়া পড়িলেন। বুঝিয়। 
দেখ-- কেন ? শ্বেতাঙ্সের বুঝিত যে, এই ব্যক্তি সমাজের একট! 

সমৃদ্ধির উপায় বাহির কুরিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তোমর। 

কৃষিকন্ম্নে অভ্যস্ত হইতে থাক, মনোযোগের সহিত শিল-কর্ছে 

লাগিয়া! যাও, এবং এইরূপ কার্য করিতে করিতেই চরিত্র ও বুদ্ধি 

গঠিত কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে ।” 

আমার এই সকল মত আমি আজীবন পোষণ করিয়াছি। 

এইবার প্রথম প্রচার করিলাম। পরেও আমি কখন এইমত 

পরিবর্তন করি নাই। 

যৌবনকালে আমি নিগ্রোজাতির নিপীড়নকারী ব্য্তদিগকে 
বড়ই ঘৃণা করিতাম। আজকাল ইহাদিগকে আর ঘ্বণা ৭ নিন্দা 

করি না--ইহাদ্দিগকে দেখিয়া ছুঃখিত হই মাত্র । 

অন্যলোককে, দাবিয়। রাখিতে পারিলে অন্মেকে খুসী হয়। 

নিজের ক্ষমতার বড়াই করিবার জন্য বু ব্যক্তি অপর ন্যক্তি বা 

জাতিকে চাঁপিয়। রাখিতে চাহে । অপর লোকের যশোলাতে ও 

উন্নতিতে ইহাদের বুক চড় চড় করে এবং চোখ টাটায়। কিন্তু 
ইহারা কি মুর্খ! . ইহার! একসঙ্গে সন্থীর্ণভা এবং বুদ্ধিহীনতার 
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পরিচয় দিতেছে । এইরূপ স্বার্থপর, পরক্কীকাতর, চরিত্রহীন 
লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি অনেক সময়ে স্বগত বলিয়া 

থাকি,_ 
“ওহে ক্ষুদ্রচেত। পরগীড়নকারী ব্যক্তিগণ, তোমরা! কি মনে 

করিয়াছ যে, ষে সকল স্থযোগ পাইয়া তোমর! খানিকটা উন্নত 
হঈ্য়াছ, সেই সকল স্থুযোগ সংসারের অন্য কোন লোক কখনই 

পাইবে নাঃ তুমি আমাকে বা উহাকে বা দশজন ব্যক্তিকে 
চাপিয়া রাখিয়া কি করিবে ? তুমি কি সংসারের সকল কম্মক্ষেত্র- 
গুলিই একচেটিয়৷ করিয়! রাখিয়াছ ? দেশের সর্বত্রই কি তুমি 
একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছ £ অত ক্ষমতা 

তোমার নাই । এই বিশাল মানবজগতের মধ্যে তুমি এক নগণ্য 
কীট মাত্র। বিরাট কর্ণ্মক্ষেঞ্জের এক কণামাত্রে দাড়াইয়! তুমি 
আম্ষলন করিতৈছ ! 

বিশ্বে প্রন্থিদিন কত নূতন নুতন শক্তির স্থ্থি হইতেছে--কত 
নূতন নুতন যোগ পাইয়। কত. শুতন নৃতন কন্্রবীরের অভ্যুদয় 

হুইতেছে--গত প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই নিত্যনূতন 

বিকাশকে রুদ্ধ করিবার ক্ষমত।কাহারও নাই । যে নিয়মে তুমি 
বড় হইয়া, ঠিক সেই নিয়মেই সংসারের লক্ষ লক্ষ নরনারী বড় 

হইতেছে ও হইনে। তাহাদের উন্নতি দেখিয়। তোমার কষ্ট হয় 

তুমি নিরদাধ। তুমি তাহাদিগকে তোমার সগ্গান যশস্থী 
হইতে দিতে চাহ না-_তুমি মুর্খ । ৬ দেখ, তোমার অজ্কাতসারে 

তোমাকে অবজ্ঞ। করিয়াই নূঙঞ্জ নৃতন কণ্্মী ও .চিন্তাবীর জগতে 
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মাথা তুলিয়া ্াড়াইতেছেন। চিরপরিবর্তুনশীল সংসারের প্রবল 

প্রবাহের মধ্যে তোমার মত কত কীট তৃণের ন্যায় অহরহ ভাসিয়া 

বাইতেছে। 

যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পারিতে ৷ যদি বুদ্ধি 
ধাকিত, তাহ! হইলে লজ্জিত হইতে । যদি মানুষ হইতে, তাহা 
হইলে নিজের অহঙ্কার খর্বব করিতে শিখিতে, এবং নিজ জীবনকে, 

দমগ্র সমাজের উন্নতিবিধানের অন্যতম ক্ষুদ্র যন্ত্রস্বরূপ বিবেচন! 

₹রিতে পাঁরিতে ; তখন আপামর জনসাধারণের পরিপূর্ণ বিকাশ- 
পাতের সাহাষ্য করিতে যত্ববান হইতে । যদি ধণ্মভ্ঞান থাঁকিত, 

চাহা হইলে অপরকে তোম! অপেক্ষা গ্রাসিদ্ধ করিবার সুযোগ সৃষ্টি 

পূর্বক জীবন ধন্য করিতে উৎসাহী হইতে 1” 
আমার ম্যাডিসনের বক্তৃতায় উত্তরমহলে একটা হৈ চৈ 

পড়িয়৷ গেল। এই তোলাপাড়ার হুজুগে বনুস্থান হইতে বক্তৃতা 
£রিবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। আমি বোঁষ্টননগরে 

[াকিয়। ইয়াহ্থিমহলের নানা স্থানে আমার মত গ্রচার করিবার 

যোগ পাইলাম। কিন্ত্ব আমার বিশেষ ইচ্ছা-স্দক্ষিণ প্রান্তে 

[ইয়। এই কথাগুলি প্রকাশ্যসভায় বলিয়া! আমি। শামি এজন্য 

₹যোগ খুঁজিতে লাগিলাম। সৌভাগাক্রমে একটা সুবিধা পাওয়া 

'গল। 

১৮৯৩ৎ্থুষ্টাব্দে জর্জিয়া প্রদেশের শাট্লালটা নগরে একটা 
বরাট খৃষ্টান মহাসভার গ্যায়োজন হইতেছিল। এই সময়ে 

বাউনেও আমার অনেক ঝা ছিল। তথাপি জজ্ঞিয়ার কর্ম্ম- 
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কর্তাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম । বোষটন হইতে আট্লাস্টা 
২০০০ মাইল। এতদূর যাইতে হইবে। অথচ বন্তৃত৷ করিবার 
মাত্র ৩ৎ মিনিট পুর্বরবে সভাস্থলে আমার গাড়ী পৌছিবে। 

এখানে ৫ মিনিট মাত্র বস্তা ফ্রিতে সময় পাইব। আট্লাল্টায় 

সর্বসমেত একঘণ্টা মাত্র থাক্ষিয়া পুনরায় আমাকে বোষ্টনে 

আসিতে হইবে । আমার কাঁজের ভিড় এত। যাহা হউক 

দক্ষিণ অঞ্চলের এই মহাসশ্মিলনে বক্তৃতা করিবার স্থযোগ 

ছাড়িলাম ন|। ্ 

এখানে শ্েতাঙগ ও কৃষ্ণা উভয় ডের গণ্যমান্য লোক 

উপস্থিত ছিলেন। সর্ববসমেত ২০০০ লোকের সমাগম হইয়া 

ছিল। আমার শিক্ষা প্রণালীর. বিবরণ দিলাম-_শিল্পশিক্ষানীতি 

বুঝাইয়৷ দিলাম এত্ব্ততীত নিগ্রেসমাজের কর্তব্য ও দায়িত্বের 

কথা বলিলাম । অধিকম্থ শ্রেতাঙ্গদিগের যখোচিত সমালোচন৷! 
করিঠেও ছাড়িলাম না। আট্ট্লাণ্টার সংবাদপত্রগুলি আমার 
বক্তৃতার খুব তারিফ করিতে লাগিল । আমার কার্যোগার হইয়! 

গেল- দক্ষিণ প্রান্তের শেতাঙ্গবহলে আঁমি সুপ্রতিষ্ঠিত হুইলাম। 

ইহার পর হইতে কৃষ্ণা ও শ্বেতাঙ্গ সকলেই আমায় বক্তৃত। 

করিবার জন্য পীড়াপীডি করিতেন । টান্দেজীর কাঁজকম্ম হইতে 

বিদায় লইয়া সামাকে এই বন্তচা-কাধ্যে লাগিয়। থাকিতে হইত। 

উত্তর অঞ্চলে আমি টাক্কে্ীর ঈন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বত্তৃতা 

দিতাম। নি্রোমহলে মামার স্বজ'তির বর্তমান অবস্থা এবং 

ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় আলোটমা করিতাষ। 
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এইবার আমি আমার জীবনের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের 

উল্লেখ করিব। সেই দিন হইতে আমি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে 
স্থপরিচিত হইয়াছি। তখন হইতে আমার যশ কেবল মাত্র 

নিখ্রোসমাজে অথবা আমার সাহায্যকারী শ্বেতাঙ্গ বন্ধুমহলেই 

আবদ্ধ থাকিল না। আমার নাম জেলা হইতে জেলায়, প্রদেশ 
হইতে প্রদেশে সর্ববত্র ছড়াইয়া পড়িল। আমি কোন প্রদেশ 

ব! সম্প্রদায়ের কম্মবীর মাত্র থাকিলাম না। সকল প্রদেশের 

লোকই আমাকে সমগ্র “জাতির” অন্যতম নেতারূপে গ্রহণ করিল । 

আমেরিকা ভূখণ্ডের একজন জন-নায়ক বা কম্মীপুরুষ অথবা 
একজন যুক্তরাষ্্র-বীররূপে আমি সম্মান পাইতে লাগিলাম। 

১৮৯৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আমার জীবনের এই স্মরণীয় 

দিন। এদিন আটলাণ্টা নগরে এক বিপুল প্রদর্শনী খোল! 
হয়। এই প্রদর্শনীতে আমি আমার শিক্ষানীতি এবং রাষ্্ীয় 
মত প্রচার করিবার জন্য ব্তৃতা করিতে স্থযোগ পাই । 

এই প্রদর্শনীর বিষয় সবিশেষ বল! আবশ্যক ॥ আটলাণ্টার 

ষ্টান মহাসভায় বস্তুত ফরার ফলে এ অঞ্চলে আম!র খ্যাতি 

প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার কিছু কাল পরে ১৮৯৫ সালে এ 

নগরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমার নিষ্কট টেলিগ্রাম 
করেন, “আট্লাণ্টায় এক বিরাট প্রদর্শনী ও সম্মিলনের 
আয়োজন গ্হইতেছে। এইজপ্য যুক্তরাষ্ট্রের ধনসচিবের নিকট 
হইতে অর্থসাহায্য আবশ্যক । আমাদের নগরবাসী কয়েকজন 

এই কার্য উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটনের যুত্তদ্বরবারে যাইয়। আবেদন 
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করিবেন। “জাতীয়'-মহাসমিতি কংগ্রেঙ্গের সম্মুখে ইহারা 

আমাদের অভাব জানাইবেন। আপনাকে এই প্রতিনিধিগণের 

সঙ্গে আমাদের পক্ষ হইতে যোগদান করিতে হইবে ।” 
জর্জিয়া প্রদেশের ২৩র্জন বিচক্ষণ শ্বেতা এই উদ্দেশ্টে 

প্রতিনিধি নির্ববাচিত হইয়াছিল্লেন। এতদ্যতীত এই প্রতিনিধি- 

সভীয় তিনজন নিগ্রোর স্থানগ ছিল। আমি তাহাদের একজন 

হইলাম। যুক্তরাষ্ট্রের “জাতীয়'-দরবারে তিন চারিজন বক্তৃতা 

করিলেন__মামাকেও বক্তৃতা করিতে হইল। আমি আটলাণ্টার 

পক্ষ হইতে সেই জাতীয়-মহাসমিতিকে নিবেদন করিলাম, 

দদক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাসমাজে ভাতৃভাব বদ্ধ, 

করা অত্যাবশ্যক । এজন্য আাঁপনার! বদ্ধপরিকর হউন। শীত্বই 

এঁ অঞ্চলের সর্বববিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা করুন। কৃষি 

শিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বারা উহাদের আর্ধিক ও মানসিক উন্নতি, 

সাহাধ্য করিলে এই কাধ্য সহজেই সিদ্ধ হইবে। সম্প্রি 

আটলান্টার প্রদর্শনী উপলক্ষে মহান্যৌগ উপস্থিত । ইহা 

গোলামীনিবারণের যুগ হইতে বিগত্ত বিশবতসরের মধ্যে উত 

জাতির উন্নতির পরিচয় পাওয়া াইবে। এই প্রদর্শনীর দ্বারা 

আবার উত্তয়ের ভবিষ্যৎ উন্নর্তির পথও উন্মুক্ত হুইয়! পড়িবে |” 

শামি প্রার ১৫২০ মিনিট কংগ্রেসের সম্মুখে বন্তৃং 

করিলাম । আমার বক্তব্যের শেষ অংশ এই--“নিগ্রো। 

রা্ীয় অধিকার পাইতেছে সত্য ” কিন্তু কেবল মাত্র ভো 
দিয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকিলে কি হইবে 
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তাহাদের ধনসম্পত্তি নাই। এক্ষণে তাহাদের সম্পন্তির মালিক 

হওয়া আবশ্যক । এজন্য তাহাদের কৃষিকর্থ্মে, শিলে ও ব্যবসায়ে 

নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। এই সকল বিষয়ে যুক্তরাঁ তাহাদের 
সহায় হইতে পারেন তাহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে 
অচিরেই তাহাদের চরিত্র গর্ঠিত হইবে-__এবং তাহারা বিষয়- 
সম্পত্তির অধিকারী হুইয়। যথার্থ দায়িত্বের সহিত রাহ্ীয় ক্ষমতা 
ব্যবহার করিতে পারিবে। আটলান্টার সম্মিলনে কংগগ্রা এক 

মহান্থযোশ পাইবেন। উন্তরপ্রান্তে ও দক্ষিণপ্রান্তে সন্ধি স্থাপিত 

হইবার পর কংগ্রেস এবপ স্থযোগ আর পান নাই। তাহার! 

ইচ্ছা করিলে এইবার আমেরিকায় নবজীবন প্রবর্তনের সূত্রপাত 
করিতে পারেন ।৮ 

আমার কথ! বল! হইয়! গেলে আমার প্রতিনিধি বন্ধুগণ 

আমার খুব স্খ্যাতি করিলেন। কংগ্রেসের সভ্য মহোদয়গণও 

আমার প্রশংসা করিলেন। কংগ্রেসের মহাসভ। হইতে আমা- 

দের আবেদন মঞ্জুর করা হইল। আটলাপ্টা-প্রদর্শনীর ব্যয় 
যুক্ত-রাষ্ট্রের 'জাতীয়' কোযাগার হইতে পাওয়া যাইবে--আশ! 
পাইলাম । পু 

তারপর প্রার্শনী সাজাইবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল । কর্ম 

কর্তার! স্থির করিলেন নিগ্রোসমাজের জন্য বিশেষ এক বিভাগ 

খোল। আবশ্যক । ন্বাধীনত৷ লাভের পর ২০ বতসরের মধ্যে 

নিখ্রোরা শিল্পে, সান ভিডি নান! কৃতিত্বের পরিচয় 

দিয়াছে। সেইগুলি একগ্ছানে জম! করিয়া দেখান কর্তব্য। 
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আটলাণ্টার প্রদর্শনীতে তাহার জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন করিবার 

প্রস্তাব হইল । নিগ্রোবিভাগের ঘরবাড়ী সাঞ্জসভ্জা আসবাবপত্র 

সবই নিগ্রোরা নিজেদের দারাই করিয়! হী ইহা শ্হির 

হুইয়া গেল৷ 

প্রদর্শনীর নিগ্রো- বিভাগে জন্য একজন কর্তা নির্ববাচিত 

হইল। জজ্ঞিয়াপ্রদেশবাসী : আমাকেই চাহিলেন। কিন্তু 

টাস্কেজীর কাজে আমি ব্যস্ত-এজন্য সেই পদ গ্রহণ করিতে 

পারিলাম না । আমার প্রব্তাবে অন্য, একজন নিকত্বোকে এই 

কার্যে নিযুক্ত করা হইল। 

নিগ্রো-বিভাগের মধ্যে দুটা কামরাই সকলের দৃষ্টি সর্ববা- 

পেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল । প্রথমতঃ হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের 

ছাত্রদের কাজকণ্ম, দ্বিতীয়তঃ টাক্ষেজী-বিদ্াালয়ের ছেলেদের 

হাতের কাজ । বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইয়াছিল 

দ্ক্ষিণপ্রান্তের শেতাজগণ । 

আটলাণ্ট!-মহাপ্রদর্শনীর দিন অগ্রসর হইতে লাগিল । এই 

মেলা উন্মুক্ত করিবার জন্য -কার্যপ্রণালী আলোচিত হইল। 

এই মেলায় নিগ্রোদগকে শ্বাবান কর! হইয়াছে । তাহাদের 

বিদ্যা বুদ্ধির নিদর্শন স্দরূপ কাজ কর্ম প্রদশিত হইবার ব্যবস্থা 

হইয়াছে । দুই তিন জন পিগ্রো ওয়াশিংটন পধ্যন্ত যাইয়া 

জাতীয় মহাসমিতির নিকট আবেদন করিয়। আসিয়ার্ছন--এবং 

নিগ্রোদিগকে প্রদর্শনীর কার্ে ও নেতৃহবের পদে নিযুক্ত করা 
হুইয়াছে। কাজেই প্রদর্শনী খুলিবার উৎসবে য়ে সম্মিলন হইবে 
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তাহাতে নিওগ্রার আসন থাকাও বাঞ্চনীয় । নিগ্ঠোর পক্ষ হইতে 

একজন প্রতিনিধির সেই সম্মিলনে বন্তৃত করা আবশ্যক । 

কোন কোন শ্বেতাঙ্গ আপত্তি করিলেন ; বলিলেন “অতবড় বিরাট 

ব্যাপারে কষ্ণাঙন্গের স্থান দিবার প্রয়োজন নাই 1৮ শেষ পধ্যস্ত 

সাব্যস্থ হইল, একজন নিচে! প্রতিনিধিকে বন্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ 
করা হইবে । কয়েকদিন পরে আমিই সেই নিমন্ত্রণ পাইলাম । 

আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। কয়েক বসর পুর্বেব আমি 

গোলাম ছিলাম । আমার মনিবেরা কেহ কেহ হয়ত এই 

সম্মিলনে উপস্থিত খাকিবেন। তাহাদের সম্মুখে আমি স্বাধীন 

ভাবে কেমন করিয়। বক্তৃতা করিব ? 

তারপর নিগ্রোজাতির পক্ষে শ্মেতাজের সম্মুখে দীড়াইয়। 
বক্তৃতা করিবার স্থযোগ এই প্রথম পাওয়া গেল। এই ঘটনার 
উপর নিগ্নোসমাজের ভবিষ্যৎ অনেকট। নিভর করিতেছে । এই 

সভস্থলে, আবার, কৃষ্ণাঙ্গ ও অনেক থাকিবেন এবং উত্তর অঞ্চলের 

শ্বেতাজও অনেক আসিবেন। সমগ্র যুক্তরাজ্যের ইহা মহাসম্মিলন্ 

বলিলে কোন অত্যুক্তি হয়*না । এই সর্ববজন-সমাগমের আসরে, 
এই “জাতীয়” সভামগুপে দীড়াইয়৷ সকল প্রদেশ ও সকল সম্প্র- 

দায়ের সম্মান রক্ষা করিয়! কখ। বল! কি সহজ ? 

আমার স্বজাতির প্রতি কর্বব্য আছে । তাহা পালন করিতেই 

হইবে। দক্ষিণ অঞ্চলের শ্েতাঙদের প্রতিও কৃতচ্ঞভত! ভ্ভাপন 

করিতেই হুইবে--অথচ তাহাদর দোষের কথ! উল্লেখ ন! করিলেই 

বা চলিবে কেন ?. এদিকে'ডিকর অঞ্চলের ইয়াঙ্কিরাও আমার 

১৫ 
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বক্তৃতা শুনিয়া সমগ্র আমেরিকার নিগ্রেসমস্যা বুঝিতে চেষ্টা 
করিবেন ।  দক্ষিণপ্রান্তের নিগ্সোয় ও শ্রেঙাঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ 

দাড়াইরাছে তাহারা আমার -বক্তৃতা হইন্তেই তাহার পরিচয় 

পাইবেন। , স্থুতরাং আমার দায়িত্ব অতি গশুরুতর--পমগ্র আমে- 

রিকাজাতি আমার পরীক্ষক ও বিচারক । এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ 
হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমি এতদিন লাভ করিয়াছি কি? এই 
সময়ে আমার বয়স ৩৫1৩৬ বগ্সর। 

আমার মাগায় কত কথাই, আসিতে লাগিল। শামি নানা 

উপায়ে সমগ্তাটা তলাইর। মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। 

ইত্তিমধ্যে সন 2 ামেরিকার সংবাদপত্র গুলি লামাকে প্রকাশ্যভাবে 

পরামর্শ দিতে হাগিল। কেহ লিখিল- “আমার অমুক অমুক 

বিষয় জালোচনা করা উচিক্ব, অমুক অমুক প্রশ্নের উাপন না 

করাই ভাল |” কোন সম্পাদক মহাশয় পরামর্শ দিলেন- 

«ওয়াশিংটন এই এই কথা ধেন বলেন।” ইত্যাদি । আমার 
ল্দজাভীয়গণ এবং দক্ষিণ প্রাঙ্থ্ের শেতাজেরাও আমাকে উপদেশ 

দিতে ছাড়িলেন ন। । যাহ হউক লামার নিজের বক্তব্য স্থির 

করিয়। ফেলিলাম । ১৮ই সেপ্টেম্বর সভ! হইবে তাহার পুর্ব্বেই 

আমার বক্তৃতা লেখ! হইর়; গেল । টাক্ষেজীর শিক্ষকগণকে 

আম।র প্রবন্ধ পড়িয়! গুনাইলাম । তাহাদের আলোচন! অনুসারে 

বক্তৃতার কিয়িদংশ মার্ভিগিতও করিয়। লইলাম । 
১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ট্রাঙ্ষেউহইতে মাটলান্টার সপ্মিলনে 

রওনা হওয়া গেল। টা্ষেঞ্জীতে রেলে - চড়িতে যাইতেছি, এমন 
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সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ চাষী আমাকে ঠা! করিয়া বলিল,_-. 
“কিহে ওয়াশিংটন ভায়া, এতদিন তুমি উত্তর অঞ্চলের ইয়াঙ্কি- 

মহলে বক্তৃতা! মারিয়াছ, অথব! তোমার শ্বজাতিগণকে তাহাদের 

কর্তব্য শিখাইয়াছ_-এবং কখনও কখনও দক্ষিণের শ্বেতাজ- 

মহলেও আমাদের উপর গলাবাজী ঝাঁড়িয়াছ। কিন্তু এবার 
তোমাকে এক সঙ্গে সকল মহলেই কথা বলিতে হইবে। 

দেখিতেছি ভুমি এবার শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছ। এবার উদ্ধার 

পাইলে বুঝিব, ওয়াশিংটন সত্যসভ্যই একজন মানুষ ।” চাষী 

আামার মনোভাব ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল--সত্যই ামার তখন- 

কার মবস্থ। বড় কঠিন। 

শামি রেলে চলিলাম। ফ্টেসনে ফ্টেসনে কত পেতো কৃষ্ণাঙ্গ 

মামার সম্মুখে দাড়াইয়াই আমার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 

লাগিল। আমার দিকে অনেকে আাঙ্গুল দিয়! অভ্াকে দেখাইয়া 

দ্িল। গাড়ী হইতে নামিয়। আাটলান্টায় পদার্পণ করিবামাত্র এক 

বৃদ্ধ নিগ্লে। আর একজনকে বলিল “এ লোকটা! কালকার সভায় 

আমাদের স্বজাতির পক্ষ হুইতে বক্তৃতা করিবে । শ্রামি সভায় 

শুনিতে যাইবই শ্থির করিয়াছি ।” 

আটলাপ্টায় সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। 
মামেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি, দশক, ব্যবসায়ী 

ও শিল্পীর সমাগম হইয়াছে। সেনাকিভাগের লোকজন মাসিয়াঞ্ছে, 

ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্মচারী এবং রাষ্্ীয় দুহগণও সমবেত হইয়াছে । 
আটলাণ্টায় সেদিন বিশ্বের স্বহীবাজ।র বসিয়াছে বোধ হইল। 
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সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হইল ন1। : সকালে উঠিবামাত্র 
ভগবানের নিকট আমার বক্তৃতার সফলতার জঙ্য প্রার্থনা 
করিলাম । সকল বক্তৃতার পুর্বেবই আমি. ভগবানের করুণা 

ভিক্ষা! করিয়। থাকি। : 

তারপর আমাকে সভামগুপে লইয়। যাইবার জন্য কয়েকজন 
লোক আমার গৃহে আপসিলেন।. সভাস্থলে যাইবার পুর্বেবে এক' 

বিশাল শোভাষাত্রা বাহির হইল । এই শোভাযাত্রায় কৃষগাঙ্গ- 

সমাক্জের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং কয়েক দল কৃষ্ঙ্গ সৈন্যও 

যোগদান করিয়াছিল। তিন ঘণ্ট! ক্রমাগত চলিয়া সেই লোক: 

প্রবাহ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সাসিয়া উপস্থিত হইল। গরমে আমার 
শরাব ঘণ্দাক্ত হইয়। গেল। একে আমার মানসিক উদ্বেগ তাহার 

উপর এই ক্রান্তি। আমি ত্তাবিলাম--গামার বক্তৃতা দেওয়! 

হুইবে না। অবশেষে সন্মিলন-গুহে প্রবেশ করিলাম। 
সভামণ্ডুপ অতি শুবিস্তু ও গোলাকার । নীচ হইতে 

উপরিভাগ পর্যন্ত কোগায়ও নুতন লোক বিবার বিন্দুমাত্র স্থান 

নাই-__সকল 'াসনই পূর্ণ । আামি গ্রহে প্রবেশ করিবামাত্র 

কমগঙেরা জযপবনি করিতে লাগিল। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ 

সেই ধ্বনিতে যোগদান কপিলেন। আমি গুনিয়াছিলাম যে 

অনেক শ্েতাজই আমার বক্ুপ্ভা গুনিতে আসিবেন। কাহারও 

উদ্দেশ্য কেবল শ্রনা মার । কেহ কেহ অবশ্য আমার প্রতি 

সহানুড়তিসম্পন্ন । আর অধিকাংশ লোকই মজা দেখিচে 
'আসিয়াছে। তাহাদের নিশ্বাস আমি দকল অন্ুষ্ঠানটা পণ করিয়! 
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ফেলিব। তাহা হইলে তাহারা আমাকে লইয়! হাসি ঠাটা 

করিতে পারিবে । 

আমার একজন সহৃদয় শ্বেতা বন্ধু ব্যাপার দেখিয়া 

নাগৃহেই প্রবেশ করিলেন না। আমি যদি স্থফল লাভ ন! করি 

তাহা হইলে বড়ই লজ্জা! ও নিন্দার বিষয় হইবে, এই ভাবিয়। 

তিনি অস্থিরভাবে সভাগুহের বাহিরে পায়চারি করিতে 

লাগলেন। বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই বন্তৃত৷ সম্বন্ধে পুর্বব 

হইতে নানা লৌকের মনে ন্নানা সন্দেহ উঠিয়াছিল। 



চ্তুল্দস্ণ আল্যা 

আটলা্ট। "সম্মিলন অভিভাষণ 

জজ্ভিয়/-প্রদেশের রাষ্রশাসক ঝুলক একটি সুর বক্তৃতা 
করিয়া প্রদর্শনী খুলিলেন। পরে ধশ্মগুর নেল্সন স্তোত্র পাঠ 
করিলেন এবং একটি 'প্রদর্শনী-মঙ্গল, 'কবিতাও পঠিত হইল । 

এই সকল শানুষ্ঠানিক কার্য শেষ হইবার পর সম্মিলনের 
কাধ্য আরম্ত হইল। প্রদর্শনীর সম্তাপতি তীহার অভিভাষণ 
পাঠ করিলেন। রমণী-বি হাঁগের স্গাপতির বন্তৃতাও হইয়! 
গেল। তাহার পর বুলক মহোদয় তাঁণাকে সমবেত জনমণ্ডলীর 
নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, “ইনি বুকার 
ওয়াশিংটন-_নিগ্রোসমাজের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ইনি 
আমাদিগকে নিগ্রোজাতির কৃতিত্ব 'ও? সভ্যতার বিবরণ প্রদান 
করিবেন ।” 

আমি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলাম--লমনি চারিদিক 
হইতে জয়ধ্বনি উঠিল। নিগ্রোমহল! হইতেই বিশেষ উত্সাহ 
পাওয়া গেল--এবং হাজার হাঁজার'ঝাকের দৃষ্টি আমার দিকে 
পড়িল। নিম্তে আমার বন্কৃতা । করিতেছি। 
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“সভাপতি মহাশয়, প্রদর্শনী ও সাম্মলনের ধুরন্ধরগণ, এবং 

বন্ধুগণ, 

দক্ষিণ অঞ্চলের ৬অংশ লোক নিগ্রোসমাজের অন্তর্গত । 

নি্রোসমাজকে বাদ দিয়! কন্দ্ম করিলে কোন অনুষ্ঠানই 
এ অঞ্চলে সুফল প্রদান করিতে পারে না। এ অঞ্চলের 
অৰর্থিক, রাহ্রীয় ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য কৃষ্ণাজ জাতির 
সহযোগিতা গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য | 

আপনার! এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে নিগ্রোজাতিকে উপেক্ষা 

করেন নাই, বরং সকল অবস্থায়ই কৃষ্ণাঙ্গননাজের সাহাব্য গ্রহণ 

করিয়া অগ্রসর হইর়াছেন। এইরূপে প্রতি পদে আপনার! মামার 

স্বজাতির চরিত্রবন্তা এবং বুদ্ধিমত্তার য়খোচিত সম্মান করিয়াছেন। 
এজন্য আমার স্মগাতি আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃত্তজ্ত। 

জ্ঞাপন করিতেছে । আমি তাহাদের মুখপাত্র স্বরূপ এই গ্রদর্শ- 
নীর কন্ধ্কর্তীদিগকে তাহাদের উদারতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান 

করিতেছি । | 

আপনারা আমাদ্রিগড্েক এই উপায়ে সম্মানিত করিয়া শ্বেতাঙ্গ 
ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের এক্যবন্ধন দূ করিলেন। হামার্জ্ীর স্বাধী- 
নতালানের পর এরূপ ভ্রাতৃভাব, সহৃদয়ত। এব পরস্পর-» 

সাপেক্ষতা আর দেখ। যায় নাই । ? 

কেবল তাহাই নহে । আমর! এই স্থযোগে শিল্প ও ব্যবসায় 

হিসাবে এক নবজীবন লাস করিতে থাকিব। এতদিন আমরা 

রাষ্ট্রীয় ও শিল্পকম্মে মনেকট! অনভ্যস্ত ছিলাম। গোড়ার ভিত্তি 
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প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বে আমরা উচ্চ জধিকারলাতের্ঁ আকাঙজ! 
রাখিতাম। সম্পত্তির মালিক না! হইয়াই প্রদেশ- াষ্্রে এবং 
যুক্ত-রাষ্ট্রের মন্ত্রণা-সভার পদলাভের আশা করিতাম || কৃষিকর্মমে, 
শিল্পে ও ব্যবসায়ে পরিশ্রম স্বীকার াঁরতে কুন্ঠিত ছহয়। রায় 
আন্দোলনে এবং গলাবাজীতে সময় ! ব্যয় করিতাম। এরূপ 

অস্বাভাবিক আশা, আকাঙক্সগ ও প্রয়াঠোর যখে্ট কারণ আছে । 
আমর! যে সময়ে স্বাধীনতা পাই তখন আমরা সকল বিষয়ে নিতান্ত 

শিশু ছিলাম-__কোনদিকেই আমাদের (কোনরূপ অভিগু৪্তা ছিল 

না। এজন্য সংসারের লোভনীয় পদ ও সম্মান গুলির প্রতি আমরা 

প্রথমেই অনুরক্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম [ এগুলিকে লাভ করিবার 

উপায় ও কৌশলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে বাই । আমরা ফললাতের 
জন্যই বেশী ব্যগ্ হইয়া ছিলাম-__ফললার প্রগালীগুলি আয়ত্ত 

করিতে ঘত্ব লই নাই। 

বছদিন ধরিয়া একটি জাহাজ মিঃ পথ হারাইয়া এদিক 
ওদিক ঘুরিতেছিল। হঠাৎ এক দিন একটি নূতন জাহাজের সঙ্গে 

তাহার সাক্ষাৎ হইল । পথজ্রানস্ত জাহাপ্জের মাস্ত্বল হইতে তাহার 

দিকে নিশান তোল! হইল--“জল চাই জিল চাই, আমরা তৃফায় 
“মরিতেছি 1” নুতন জাহাজ হইতে $শক্ষণাত উত্তর আসিল 

“যেখানে তোমাদের জাহাজ রহিয়াছে! সেই খানেই জ।ল জল 
পাইবে। ঠিক সেহ খানেই বাঙ্গৃতি ফোঁল 1” 

পথভ্রান্ত জাহাজ শাবার জানাইল, *গজল, জল, লীত্র ভাল জল 

পাঠাও ।” নুতন জাহাজ আবার উত্তর করিল, “এথানেই স্ৃস্বাছ 
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পানীয় জল পাইবে । বালতি ফেলিলেই ভাল জল উঠিবে |” 
এইরূপে তিন চারিবার ছুই জাহাজে প্রার্থনা ও উত্তর চলিতে 

লাগিল। শেষে সেই পৎজ্রান্ত জাহাজের কর্তা বালতি ফেলিয়া 
দেখিলেন--অতি নিম্মল ও মিষ্ট জল উঠিয়া আাঁসিল। তাহাদের 
জাহাজ সমুদ্র ছাড়িয়। অনেকক্ষণ 'আমাজন' নদে পড়িয়াছে। 
» আমাদের নিগ্রোসমাজকেও আমি সেইরূপ বলি--“যেখানে 

আছ সেই খানেই বাল্তি ফেল। ভাল জল পাইবে। তৃষ্তায় 

অধীর হইতে হইবে ন1 1৮, 
তোমর! ভাবিতেছ, আমেরিকা ছাড়িয়া গেলে স্থখী 

হইবে? তোমর! ভাবিয়াছ, তোমাদের সঙ্গে শ্েতাজসমাজের 

সন্ভাব কোনদিনই জন্মিবে না? :.তোমর! ভূল বুঝিতেছ-_- 

সেই পৎভ্রান্ত জাহাজের নাবিকদের মত পুরাতন মোহে মজিয়া 

রহিয়াছ। 

চক্ষু খুলিয়া দেখ-___দেখিবে স্থান্্যকর সুমি জল তোমার 
সম্মুখেই রহিয়াছে । খুঝিবে শ্বেতা্জ তোমার ভাই-_দেখিবে 
আমেরিকাই তোমার স্বদেশ । দূরে যাইবার প্রয়োজন্স নাই-_- 
শ্বেতাজ প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ও কাধ্য-বিশ্লিময় কর। 
যে দেশের আব্হাওয়ায় বাস করিতেছ সেই আব্হাওয় হইতেই 
নিঃশ্বাস গ্রহণ কর। সত্বরেই এক হুষ্টপুষ্ট ও চরিত জাভি- 
রূপে গড়িয়ী উঠিতে পারিবে। 

কষিকর্ে মনোনিবেশ কার। শিল্প বা ব্যবসায়ে মনোযোগী 

হও । অন্যান্য বানাপ্রকার' চাকরী, কেরাণীগিরি ইত্যাদিতে 
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লাগিয়া যাও। বিদেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। বটি আছ 
সেইখানেই বাল্তি ফেল ।» | 

দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাজগদিগের অনুনক দোষই ছে স্বীকার 

করি। কিন্তু এ কথাও মুক্তকণ্ঠে আমি বলিতেছি:যে, এখানে 
নিখ্রোজাতি ব্যবসায় হিসাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করে না । বরং 
আমাদের আর্থিক উন্নতির যথেষ্ট স্থুযোগঠাই আমার স্বজাতি এখীনে' 
পাইয়াছে। কোন নিগ্রোই তাহা! ভূর্কীয়। থাকিতে পারিবে না। 

আমরা অল্পকাল হইল স্বাধীন হইফ্নাছি। বল! বাহ্ল্য, অন্যান্য 
স্বাধীনজাতির যে অবস্থ। আমাদেরও সেই অবস্থাই হইবে। 

পুরাতন লব প্রতিষ্ঠ-জাতির মধ্যে ব্যক্কিমাত্রকেই খাটিয়া খাইতে 
হয়। সংসারের কাজকর্দ্মে বিদ্যাবু বুদ্ধি ও চরিব্রবলের প্রয়োগ 
করিয়াই তাহার! জগগতৈ বিরাজ করিতেছে । নিগ্রোজাতিকেও 
সেইরূপ পরিশ্রন শ্গীকার করিতে হইব । আমাদের অন্নের গ্রাস 

আমাদিগকে নিজহ'তেই মুখে তুলিতে হইরে। তাহার জন্য 
শারীরিক পরিশ্রান মত্যাবশ্থক । | 

“গোলামীর যুগে পরিশ্রম করিতাম__কিন্ত এখন স্বাধীন 
হুইয়াছি পরিশ্ন করিব কেন ? কন চিন্ত।শীল ব্যক্তিই এরূপ 

ভাবিতে পারেন না। কারণ ্বাধীনার অর্থ.পরিশ্রম হইতে 

সুক্তিলাভ নয় ! ন্বাধীনতার যুগেও হাঁতে পায়ে খাটিতে হইবে-_ 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। র্ 

গোলামীযুগে পরের স্বার্থে খাটিঝ্্ুন, পরের নেতৃত্বে খাটিতাম, 
পরকে সুখী করিবার রম্য খাটিতাম ।সে খাটায় কিছুমাত্র নিজস্য 
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ছিল না, নিঁজের লাভ দেখিতাম না, নিজের আনন্দ পাইতাম না । 

উহা৷ গতর খাটা মাত্র। কিন্ত স্বাধীনতার যুগে খাটিব__নিজের 
জন্য, নিজ আনন্দের জন্য, নিজ স্থার্থসিদ্ধির জন্য-_সকল বিষয়ে 

নিজের কর্তৃববোধ জাগাইবার জন্য--সর্ববত্র নিগকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য । কিন্তু খাট বন্ধ হইবে না। যতদিন মানুষ 

থাঁটকিব ততদিন খাঁটিতেই হইবে । 

আমার নিগ্রো৷ জ্রাতার! সর্বদা একথা মনে রাখিয়া চলিবেন। 

স্বাধীন হইয়াছি বলিয়৷ বুবুগিরি ও বিলাসের স্থযোগ পাইয়াছি-_ 
একথা যেন আমরা না বুঝি । বরং এখন হইতে আমাদিগকে 
কঠোর সংযম পালন করিতে হইবে । সৌখীন ও চকচকে 
পদার্থের প্রলোভন ছাড়াইয়া যথার্থ টেকসই, স্থায়ী এবং 

কার্যোপযোগী জিনিষপত্রের আদর করিতে হইবে। অলঙ্কার 

বেশভূষা ইত্যাদির আকাওক্ষ। এখন কিছু বর্জন করা আবশ্যক । 
সকল বিষয়েই আমাদের এখন কষ্টকর সাধনার যুগ । 

সকল স্বাধীন জাতিই বিবেচনা করেন যে, কবিত্রীরচনায় ষে 
কৃতি, জমি চাষেও সেই কৃতিত্ব। মৃতরাং যাহারা সমাজকে 

ধনে সম্পদে উন্নত করিতেছেন তাহাদের সম্ম/ন বড কম নয়। 

এই বুঝিয়া আমাদেরও এই ধনসম্পদ্বৃদ্ধির কর্মে টমনোষোগী, 
হইতে হইবে । আমরা এই গোড়ার কথা নিন লে উন্নতির 

উচ্চ স্তরপ্চলিতে উঠিতে পারিব না। 
তারপর আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি যে, আমাদের স্থযোগ 

ও সুবিধা! বর্তমানে অনেকই রহিয়াছে। অবশ্য কতকগুলি বাধা 
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ও বিদ্ঘ আমাদের চরম উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া খাছে_ভাহ। 
আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সর্বদা সেই অন্ুবিধার 

কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভাঁবিয়। ভাবিয়া সেইগুলিকে 

বাড়াইয়! তুলিবার প্রয়োজন নাই। আঁমাদের হাতের কাছে যে 
সকল স্থবিধা পাইতেছি সেইগুলিকে বুদ্ধিমানের ম্যায় ব্যবহার 
করিব ন। কেন ? বর্ধমান অবস্থায় আময্স! যদি জগতের শক্তিগুলি 

যথাসম্ভব সদ্যবহার করিয়া! নিজেদের কাজে ন! লাগাই, তাহ। 

হইলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিম! গেলাম ? ” আমাদের 
ংশধরগণের উচ্চতর কন্ম ও চিন্তার জন্য আমাদের এক্ষণে সুদৃঢ় 

ভিত্তি গঠন করিয়া রাখা মাবশ্যক নহে কি? এজন্য বর্তমানের 

স্থযোগ যাহ। কিছু পাইতেছি সকলই আমাদের প্রাণপণে নিগ্্রো- 

সমাজের স্যার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা কর্তব্য। 
আমার শ্বেতাঙ্গ দেশবাসীদিগকেও আমি বলিতেছি--- 

আপনারাও যেখানে আছেন, ঠিক সেইখানে বাল্তি ফেলুন'_ 

আপনাদের আভাবও মোটচিত হইবে। বিদেশ হইতে লোক 

আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। স্বদেশের কৃষ্ঠাঙ্গসমাজের 

মধ্যে বল্তি ফেলুন- আমেরিকার নিগ্রোজাতির সঙ্গে সকল 

বিষয়ে মিলিয়া মিশিয়। কাজ করুন। আমেরিকাজননী প্রবল 

পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবেন। মা 
এই নিগ্রোরা আপনাদের যমজ ভ্রাতা । ইহার। আপনাদের 

স্থখে-ছুঃখে উত্সবে-ব্যসনে সকল "জাবস্থায়ই সঙ্গী রহিয়াছে। 

আপনারা কি ইহাদের নিকট খণী নহেন ? 
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নিগ্রোজাতির স্বভাব চরিত্র আপনাদের অজান| নাই। ইহা- 

দের প্রভুভক্তি এবং চরিত্রবন্তার পরীক্ষা আপনার! বহুবার 
করিয়াছেন। আপনার! ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আপনাদের 

স্ত্রীপুজ্রপরিবার ও.ধনসম্পন্তি সম্বন্ধে কতবার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন__ 

সে সকল কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। ইহার! যে 
-কিএ্রাসঘাতক নয় তাহার সাক্ষ্য আপনারাই সর্বেবাতকৃষ্টরূপে দিতে 

পারিবেন । 

অধিকস্থু, এই কৃষ্ণান্ন-সমাজ আপনাদের আর্থিক উন্নতির 

প্রধান অবলম্বন । ইহারাই মুকভাবে এতদিন আপনাদের জমি 

চষিয়াছে। ইহার! কখনও ধণ্ম-ঘট করে নাই-_-আপনাদিগগকে 

জব্দ করিয়। নিজেদের বেতন ব। অন্যান্য অধিকার বাঁড়াইবার জন্য 

চেষ্টিত হয় নাই। বিনাবাক্যব্যয়ে ইহারা আপনাদের জঙ্গল 
পরিক্ষার করিয়াছে--রেলপথ তৈয়ারী করিয়াছে__নগর নিম্মীণ 
করিয়াছে । নিগ্রো কুলীরাই পৃথিবী খুঁড়িয়া অন্ধকারময় খাদ 

হুইতে ধাতুরত্ব তুলিয়া আনিয়াছে-_ইহাদের সাহাযেই আমে- 

রিকার দক্ষিণ অঞ্চলের সকল স্থুখ ও শ্রী পুস্ট হইয়াছে । 
আপনার! এই সমাজের প্রতি কি কৃতঙ্ঞ হইবেন না? 

আপনার! কি আপনাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক 

গৌরবের মুলকারণ স্বরূপ নিগ্োজাতিকে অবন্ঞা করিয়া থাকিতে 
পারেন ? আমি প্রার্থনা করিতেছি_-শ্বেতাঙ্গ-সমাজের অগ্রণীগণ, 

আপনার! কৃষ্তা্-সমাজের মহ্ধাই আপনাদের বাল্তি ফেলুন । 

প্রতিকার্ষ্যে ইছাদিগের সহযোগিত1 গ্রহণ করুন । 
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আপনার! ঠিক পথেই চলিয়াছেন__আপনারা নিগ্লোশ্েতাঙ্গের 
মিলন পথই ধরিয়াছেন__তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। আজকার 
এই প্রদর্শনীই তাহার সাক্ষী । এই সম্মিলনে আমি যে বক্তৃত! 
দিবার সুযোগ পাইয়াছি--ইহাই তাহার সাক্ষ্য । আপনার! 

নি্রোসমাজকে সন্মান করিতেছেন । | 

আপনার এক্ষণে আমার ম্বজাতিকে উন্নতির নব নব প্রুথে 

চালিত করুন। তাহাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করুন__তাহাদের 

হৃদয়ের উতকর্ষসাধনের জন্য চেষ্তিত হউন তাহাদিগকে কৃষি, 

শিল্প, কল।, সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি সম্যতার বিবিধ 

বিভাগে প্রতিছিত হইবার স্থযোগ প্রদান করুন। দেখিবেন,_ 

দেশের মাটি উর্পর হইতে থাকিবে--ফধরণী ফলেফুলে ভরা হইয়া 

আপনাদের আনন্দ বিধান করিতে থাফিবে। আমেরিকার পল্লী- 

গলি উদ্যানে পরিণত হইবে-নগরগুগ্ি নব নব ফ্যাক্টরী বক্ষে 
ধারণ করির1 সমৃদ্ধ হইবে । 

আর জানির! রাখিবেন, যখন প্রয়োজন হইনে, আপনাদের 

স্বাধীনতা রম্মা করিবার জন্য মামর! শাগাদের রক্তের শেষবিন্ডু 

পর্য্যন্ত দান করিব। একপ প্রভুভন্ত বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ জাতি 

আপনার! বিদেশ হইতে আমদানী করিতে, পারিবেন ন1। 

“আপনার! যেখানে আছেন সেইখানেই বালতি ফেলুন ।” 

অতীতের কথাগুলি স্মরণ করুন, সেই গোলামীর যুগ স্মরণ 
করুন--সেই গোলামী যুগের শেষ আাবস্থা, সেই উত্তরপ্রান্তে ও 
দক্ষিণপ্রান্তে লড়াইয়ের কথ! স্মরণ*করুন। অতীতে আমর! 



তণ্নটলাণ্টা-সম্মিলনে অভিভাষণ ২৩৯ 

আপনাদের সন্তান সন্ভতি পালন করিয়াছি, বুদ্ধ মাতাপিতার সেবা 

করিয়াছি । আপনাদের রোগে ও শোকে আমরাই অস্থখ ও 

রোগের ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। আপনাদের শধ্যাপার্থখে কত দ্িন- 

রাত্রি লামর! অনশনে কাটাইয়াছি। আপনাদের অভিভাবকগণের 
মৃত্যুকগলে আমরা কত আখিজল ফেলিয়াছি। আমরা আমাদের 
এক্তদিয়! আপনাঁদিগকে মানুষ করিয়াছি। নুতন কোন্ জাতি 
শাসিয়া আপনাদিগের সেরূপ সেবাশুশ্রীধা করিবে ? 

এতকানল* আমরা আপনাদের জন্য যাহা করিয়া আসিয়াছি 
ভবিষ্যতেও আমরা ঠিক সেইরূপই করিব। আমরা আপনাদের 

ধর্ম, সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, রা, ইত্যাদি সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই 

শাপনাদের সহযেগী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া পাকিবা আমর! 

শেতাঙ্গের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া! সকল বিষয়ে এক 

পরিবারভুক্তরূপে জীবন যাপন করিব। আবশ্যক হইলে এই ৮০ 

লক্ষ নিগ্রোজাতি প্রাণপাত করিয়া আমেরিকার গৌরব রক্ষা 
করিবে। প্রত্যেক নিশোর জীবন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও 
ইজ্জতের জন্য উতসর্গীকৃত, জানিয়া রাখিবেন। 

জানিয়। রাখিবেন- নিগ্রো। ও শ্বেতা সামাক্তিক লেন-দেনে ও 

খাওয়া, পরায় প্লাচ আঙ্গুলের মত ব্বতন্ত্র থাকিলেও থাকিতে 

পারে। কিন্তু এই দুই সমাজ যুক্তরাষ্ট্রের “জাতীয়” মঙ্জলের জন্য 
আমার এইণ্বানুর মত এক্য বিশিষ্ট । আমরা পরস্পয়-সাপেক্ষ 

--মামাদের একতা মানবদেহের ন্যায় স্বাভাবিক গ্রস্থিপ্রসূত। 

ছুইএর স্বার্থ সম্পুর্ণ এক ॥ " 
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আমেরিকাবাসী এক অঙ্গকে ছাড়িয়। মন্য অঙ্গকে পুষ্ট ও 

উন্নত করিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকের সম্মান ও 

স্বাধীনত অপরের সম্মান ও স্বাধীনতার উপর সম্পূর্মবূপেই নির্ভর, 

করিতেছে । আপনার! নিখ্রোজাতিকে দাবিয়া চাপিতে এবং পঙ্গু 
করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে সত্য. সত্যই আন্মহত্য। করিয়৷ 
ফেলিবেন। তাহা না করিয়া আপনার! নিগ্রোকে আমেরিত্রমর 

উপযুক্ত-সম্ভতানে পরিণত করিতে চেগিত হউন, অভিভাবকের 

ম্যায় তাহাকে উৎসাহিত করুন, তাহাকে সাহায্য করুন, তাহার 
শিশুস্বলভ চিন্তাশক্তিরাশিকে সংরঞ্ষগিত, পরিপুন্ট করুন, তাহার 
অনুন্নত কর্ম্মশক্তি গুলিকে নান! উপায়ে বাড়াইরা তুলিবার চেষ্ট। 
করুন। এই “সংরক্ষণের জন্ত আপনাদের ঘথেস্ট পরিশ্রম 

স্বীকার করিতে হইবে, এবং যথেষ্ী অর্থব্যয় এবং সময়-ব্যয় 

করাও আবশ্যক হইবে। কিন্তু বর্মানে আপনার এই সংরক্ষণ 

ও পরিপোধণ কাম্যের জন্য যে ক্ষতি সম্থ করিবেন তাহ! সমস্তই 

অল্পকালের মধ্যে স্থদে আসলে উঠিরা আসিবে । আপনাদের 

এই প্রয়াস অতি সহ্বর স্থৃফল প্রসব করিতে থাকিবে--যুক্তরা 

ধন্য হইবে । | 

ভাবিয়। দেখুন আপনাদের কাগ্যফল কি হইবে। যদি 

আপনার! নিগ্রোজাঠিকে এক্ষণে তুিয়। ধরিতে চেষ্টা করেন, 

তাহা হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে ৮* লক্ষ নৃতন ক হুইতে 

আমেরিকার যশোগান উশিত হইবেশ+৮০ লক্ষ নূতন কণ্ে জননী 

জন্মভূমির বন্দন! গীত হুইবে। আর যদি এক্ষণে আপনার 
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স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অবনত সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্টিত না 
হন, তাহা হইলে, এই ৮০ লক্ষ ক আপনাদের বিরুদ্ধে সমস্ত 
ংসারময় নিন্দা রটাইতে থাকিবে । আজ যদি আপনার! 

নিগ্রোজাতির বাহুবল সংরক্ষিত করিবার প্রয়াসী হন, অনতিদুর 
তবিষ্যতেই দেখিতে পাইবেন_-১৬০ লক্ষ নূতন হস্তে আপনাদের 

মাতৃভূমির বোঝ। তুলিয়৷ ধরা হইয়াছে__ আপনাদের নিজের ঘাড় 

অনেকট! হাল্কা! হইয়াছে । আর যদি আজ ইহাদের বাহুতে 

শক্তি পুষ্ট ফরিবার জন্য ল্লাপনার। সচেষ্ট না৷ হন, তাহ! হইলে 
দেখিবেন, আপনাদের বিপতকালে ও ছুঃসময়ে এই ১৬০ লক্ষ হাত 

আপনাদিগকে ধরিয়া পশ্চাতে টানিয়া রাখিতেছে। হর, আমরা 

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের অংশ শক্তি, ন! হয় আমর! ইহার 
ত অংশ দুর্নবলত । হয় আমাদের দ্বারা এই প্রান্তের কাধ্য- 

ক্ষমতা, চরিত্রবস্তা, বুদ্ধিমন্ত! উ অংশ বাঁড়িবে, না হয় ইহার 

অংশ অপটুত্ব, চরিত্রহীনত। 'এবং অন্ঞতা বাড়িবে। হয় আমরা 

দক্ষিণ প্রান্তের আর্থিক ও রাগীয় উন্নতির যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকিব, 
না হয় আমাদের প্রভাবে 'আর্থক ও রাগ্ীয় অবনতির দিকে এই 
অঞ্চলকে নামিতে হইবে। | 

তার পর প্রদর্শনীর কম্ধ্রকপ্তীদিগের নিকট আমার নিবেদন । * 

আজ আমর! আপনাদের এই বিরাট আয়োজনে আমাদের ক্ষুদ্র 

শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার স্থযোগ পাইয়াছি। কিন্তু আমরা 
বেশী কিছু প্রদর্শন করিতে পাঁরিলাম না। আপনার! নিগ্রোজাতির 
নিকট এত শীঘ্ব বেশী কিছু'আশ! করিতে পারেন না । 

৯১৩৬ 



২৪২ নিগ্রোজাতির কশ্মবীর 

ত্রিশবসর পূর্বেব আমরা কেনা গোলাম ছিলাম। যখন 
স্বাধীনতা পাই, তখন ছুটা একটা কম্বল, ছুটা চারটা মুরগীর ছানা 

অথবা ছুট চারিট! শাঁকশজী মাত্র আমাদের সম্বল ছিল । সেই- 

টুকুই আমাদের মূলধন জানিয়া রাখিবেন। সে সব কথা আর 
মনে করাইয়া দিতে হইবে কি? এই নিঃসম্বল অবস্থায়ই ত্রিশ- 

বগসরের মধ্যে আমাদিগকে নান! কন্মক্ষেত্রে দীড়াইতে হইয়াছেশ 

কৃষিকর্দের যন্ত্র হাতিয়ার বলুন, গাঁড়ীঙ্জুড়ি বলুন, এপ্রিনভ্তীমার 
বলুন, সংবাদপত্র পুস্তকাদি বলুন, চিত্রকম্ন!, মুক্তিগঠনই বা বলুন, 

অথব! দোকানদারী এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনাই বলুন--সকলই 
আমাদিগকে শিশুর মত আরস্ত করিতে, হইয়াছে । বিন! মুলধনে 

'ও বিনা অভিজ্ঞতায়, আমর! এই সকল কন্মে প্রবেশ করিয়াছি। 

ত্রিশবগ্সরের ভিতর কত ফলই বা! পাইতে পারি? তথাপি ষে 
আপনাদের বিরাট কাণ্ডের এক কোণে আমর! আমাদের 
ক্ষু্র সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখাঁইতে পারিয়াছি ইহাই 

বিস্ময়ের কথ! । | 

এই সঙ্গে আমি শেতাঙগ-সমাজকে আমদের আন্তরিক 

কৃতচ্কত। প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি । দক্ষিণ 

' প্রান্তের শেতাঙজ জনগণ হইতে আমরা গত তিশবতসর অশেষ 

সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়াছি । উত্তর অঞ্চলের ধনী মহাত্মারাও 

আমাদিগকে ধনদান করিয়। নান। উপায়ে কম্মজীন্মে অগ্রসর 

করিয়া দিয়াছেন। আজ আমরা আপনাদের সম্মুখে যাহ! উপস্থিত 
করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য শ্রেতাঞ্ধ-সমাজের নিকট আমরা 



* আটলাণ্টা-সম্মিলনে অভিভাষণ ২৪৩ 

সত্যসত্যই খণী। আপনাদের সাহায্য না পাইলে এত অল্পকালের 

ভিতর নিগ্রোজাতি এই উন্নতি দেখাইতে পারিত না । 

পুনরায় আমি দক্ষিণ প্রান্তের জননায়কগণকে বলিতেছি-_- 

এই প্রদর্শনী ও সশ্মিলনের ন্যায় শুভ অবসর আমাদের দুই সমান্সের 
পক্ষে আর আসে নাই । কুষগজ ও শ্রেতীঙ্গ সমাজের সৌহার্দ্য ও 

-'মিলনের সূত্র এইবার যেরূপ দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিত হইল আমাদের স্বাধী- 
নত লাভের পর নার কখনও সেরূপ হয় নাই । আজ এই মিলন- 

মন্দিরে দীড়াইয়। ভগবঠনের কুপা ভিক্ষা করিতেছি, এবং নিবেদন 

করিতেছি ষে, নিগ্রৌসম্তান অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও শেতাঙ্গকে 

ভাই বলিয়। জানিবে। লাপনারাও ভগবানের কপার আমাদিগকে 

বিশ্বাস করিতে প্রবৃভ হউন, ভামাদের উন্নতিকে আপনাদের উন্নতি 

বিবেচনা করিতে শিখুন এবং ছুই জাতিকে অচ্ছেছ্া প্রেম-বন্ধনে 

সম্মিলিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যুগান্তর স্ষ্টির সহায়ত করুন। 
'তৃভাবের বৃদ্ধি হইলেই এই প্রদর্শনীর সার্থকতা হইবে। 

এইরূপে পরজাতিবিহেষ ও গ্রজাতিগীড়ন আাষেরিকা হইতে 

লুপ্ত হইলেই এবং জাতি নিবিবশেবে ন্যাঁষা পিচারের প্রবর্তন ও রাহীয় 

ক্ষমত। বিভাগের ব্যবস্থা করিলেই এখানে নবজীবন আঁসিবে। সেই 
নবজীবনের াঁবি-ভাবেই আজকার এই কৃষি, শিল্প, চি, মূ, ও 
ব্যবসায়ের প্রদর্শন যণার্থ ফলপ্রসূ হইবে । সেই নুতন “জাতীয়? 

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেই এবং সেই নবীন আাধাক্মিক দৃষ্টির বিকাশ 

হইলেই, এই লোহীলব্বড়'ইট কাঠ ছবি ছাপার প্রচার সার্থক হইবে” 



গসঞ্ওকিস্ণ অনল্যান্ 

নানা কথ। 

আমার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র জঙ্জিয়ার শসনকর্তা বুলক 
মঞ্চের উপর দৌড়াইয়া আসিয়া! াবেগভরে আমার হাত 
ধরিলেন। এইরূপে অসংখ্য লোক আমাকে সুখ্যাতি করিতে 
লাগিল। সভাস্থল আঁমার জন্য ভয়ধবনিতে মুখরিত হইয় 

উঠিল। 
আমি আটলাণ্টা হইতে টান্দেজীনে ফিরিয়। আঁফিলাম । 

রাস্তায় লোকজন আম'কে দেখিয়া অভিধাঁদন করিয়। কৃতার্থবোধ 
করিতেছিল। তিনমাস ধরিয। যুক্তরাঙ্গোর উত্তর দক্ষিণ সকল 

প্রান্তের সংবাদপত্রই আাগার প্রণংস৷ ঢাঙ্সাইতে লাগিল। দেশের 

প্রসিদ্ধ পত্রিকাসম্পাদকগণ একবাক্যে ব্টুতার সাধুবাদ করিতে 

থাঁকিলেন। 

' টান্কষেজীতে মামার নিকট কত পঞ্জু আসিল? নান! দলের 

কর্তারা আমাকে রা?'র মান্দোলনের জন্য বক্তারপদে নিযুক্ত 
করিতে চাহেন। এক সম্প্রদায় গামাকে লিগিলেন--এআঁপনি 
বদি আমাদের জন্য স্থানে স্থানে বন্তু। করিবার ভার গ্রহণ 
করেন তাহা হইলে এককালীন ১৫০,০০২ দিতে প্রস্তুত আছি। 



নানা কথ ২৪৫ 

অথব৷ প্রত্যেক রাত্রে ৬০০২ করিয়া শাপনার পারিশ্রামিক দিতে 
পাঁরি।” আমি এই সকল সম্প্রদায়কে নম্রভাবে উত্তর দিতাম, 

“আমি আমার জীবন-ব্রত টাস্কেজী-বিদ্ভালয়েই উদযাপন করিব । 

সুতরাং আপনাদের অনুরোধ রক্ষ। করিতে আমি নিতান্তই অসমর্থ । 

অধিকন্তু বন্তৃত। করাকে জীবনের ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিতে 
"ক্ম/মি পারিব না। আপনার আমায় মাপ করিবেন ।৮ 

_. এই সময়ে ব্লীভল্যাণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বেবাচ্চ শাসনকর্তা ব 

সভাপতি*ছিলেন। তাহার নিকট ওয়াশিংটনদরবারে আমার 

বক্তৃতার একটা নকল পাঠাইয়াছিলাম। তিনি স্বহস্তে পত্র 

লিখিয়া আমাকে জানাইলেন, আটলান্টা-প্রদর্শনীতে যদ্দি অন্য 
কেন কাজও ন| হইত, এবং কেবলমাত্র আপনার বক্তৃতার জন্যই 

যদি এই সম্মিলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলেও এ অনু 

হানের অঙ্গহানি হইত না। আপনার বক্তৃতায় কৃষ্ণা ও 
শ্বেতাঙ্গ উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইবে |” 

তাহার পর ক্লীভল্যাণ্ড প্রদর্শনী দেখিতে আটলাণ্টায় আসেন। 
সেই সময়ে আমি তাহ/র সঙ্গে দেখ করি। আমার অনুরোধে 

তিনি নিগ্রোবিভাগে প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি যত্রসহকারে দেখিলেন। 
এই স্থযোৌগে অনেক নিগ্রো পুরুষ ও রমণী তাহার সঙ্গে করমর্দন 

করিল। বহুলোকে তাহার নিজ হাতের সহ নাম লইয়! রাখিতে 

উত্সক* হইল। তিনি তাহাদের খাতায় বা কাগজে বেশ 

আদরের স[হত স্বীয় নাম লিখিয়া দিলেন। 

এইবার আমার স্বপ্তীতির কথ৷ বলি। তাহার প্রথম প্রথম 



২৪৬ নিগ্রোজাতির কর্ম্দবীর 

আমার বক্তৃতার বেশ স্থখ্যাতিই করিল। আমার প্রন্টিপত্তিতে 
তাহারা গৌরববোধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের মত 
ৰ্দলাইয়া গেল। তাহারা ভাবিল--আমি বড়ই সাদাসিধা লোক 

_ আমার রাষ্রীয় মতগুলি নিতীন্তই নর হ্বরের। তাহাদের : 
মনে হইল, আমি শ্বেতাঙ্গদিগের প্রশংসা; অত্যধিক করিয়াছি। 

তাহাদের বিচারে আমার বেশ কিছু গরম গ্লরম কথা বল! উচিত. 
ছিল-_নিগ্োদিগের অধিকার এবং দ।বীদাব। খুব জোরের সহিত 
প্রচার করা উচিত ছিল। তাহার! ক্রমশঃ কাগজে আমার নিন্দা 

হ্থরু করিল। তাহাদের বিশ্বাস, আমি" আমার কর্তব্পালনে 
ত্রুটি করিয়াছি। আমি ভীরু ও দায়িববোধহীন, আমি স্যোগ 
পাইয়াও নিগ্রোজাতির কার্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না । 

নিগ্রোসমাজে আমার দুর্নাম রটিতে: থাকিল। এই সঙ্গে 
আমার আর একট! কথা মনে পড়িতেছে। টান্দেজী বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠার দশ বতসর পরে, অর্থাৎ এই বক্তৃতার প্রায় ৫ বৎসর : 
পুর্বে কোন সম্পাদকের অনুরোধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছিলাম। তাহাতে নিখ্রোসমাজের ধর্্মগুরুদিগের নৈতিক চরিত্র 
সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছিলাম । অনেক স্পষ্ট কথা লিখিতে 

হইয়াছিল। সুতরাং আমার প্রদত্ত চিত্র নিগ্রোসমাজের পক্ষে 
রুচিকর হয় নাই। ধন্মগুরুরা আমার উপর ক্ষেপিয়া গেলেন-_ 

আমার স্কুল ভাঙ্গিবার জন্য কত চেষ্টা ফরিলেন। এমন কি 
এজন্য তাহাদের 'আড়কাটা”ও নিযুক্ত হকটুল। তাহারা আমার 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ভাগাইবার জন্ প্রাগপণ করিতে থাকিল । 



নানা কথা। | ২৪৭ 

অনেক সংবাদপত্রও আমার বিরুদ্ধে এই আদ্দোলনে যোগ দিল। 
কেহ কেহ আমাকে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য আহ্বান করিল। 

আমি কোন কথা বলিলাম না--চুপ করিয়া রহিলাম। 
'আমার উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল। আমি নিজের কথা 

সপ্রমাণ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টিত হইলাম না--আমার বাক্যের 
» চরিত্রের তীব্র সমালোচনাগুলিতেও কর্ণপাত করিলাম না। 
আমি বুঝিতাম, আমি কর্তব্য করিয়াছি--যখাঁসময়ে আমার 
কৈফিয়ৎগুলি লোকেরা আপনাআপনিই বুঝিতে পাবিবে। 
আমার আত্মরক্ষার জন্য' এখন বাঁজারে নামিয়! প্রতিবাদ বা কথ! 

কাটাকাটির প্রয়োজন নাই। 
সত্যই তাহা হইল-_ব্রমশঃ লোকেরা আমার মতই মানিয়া 

লইতে বাধ্য হইল। ধন্মগুরুগণের চরিত্র সম্বন্ধে নানা স্থান : 

হইতে নান! আপত্তি উঠিতে লাগিল, আমি ধীরভাবে দেখিতে 

লাগিলাম__কালপ্রভাবেই আমার কৈফিয় সমাজে পৌছিয়াছে। 
এই আটলাপ্টা-বক্তৃত। সম্বন্ধেও তাহাই করিলাম । নিগ্রো- 

সমাজের প্রতিকূল সমালোচনায় চুলমাত্র বিচলিত হুইলাম না। 

সংবাদপত্রে আমার নিজের মত খোলস৷ করিয়! বলিবাঁর প্রয়োজন 

ৰোধও করিলাম না। 

ইতিমধ্যে হপকিন্স-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি যু গিলম্]ান 
পত্র জিখিলেন, “মহাশয়, আটলাপ্টা-প্রদর্শনীর পুরস্কার নির্ববাচন- 
ব্যাপারে আপনাকে এব্জন পরীক্ষক মনোনীত কর! হইয়াছে। 
আপনাকে শিক্ষা-বিভাগের প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিতে 
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হইবে। আপনার ময় হইবে কি? টেলিগ্রাফে উত্তর 
দিবেন ।” 

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম । নিগ্রো ও শ্রেষ্ঠা্গ উভয় 

প্রকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কার্য্যই আমাকে পরীক্ষা করিতে 

হইল। বড় রড় বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাতন্বজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের অধ্যাপকগণের সঙ্গে একত্র হইয়! স্জামি কার্য করিলাম |... 

আমি বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদিগের সভায় বক্তৃতা! করিতে পাইলে 
স্থখী হই। বষ্টন, নিউ-ইয়র্ক, শিকাগো এবং বাফেলে! ইত্যাদি 
নগরের ব্যবসায়িগণ অত্যন্ত ধীরবুদ্ধিষ্পন্ন এবং সহজেই 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার কথ! বুঝিয়৷ লইতে পারেন। ইহাদিগকে 
বেশী কথ বলিতে হয় না। ইহার! অল্প কথার মানুষ । 
,এই মহলে বন্কৃত। করিয়াই আমি সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ 

পাইয়াছি। 

তাহার পর আমি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকজনকে শ্রোতৃ- 

মগ্ডলীরূপে পাইলে আনন্দিত হই। ইহারা বেশ উৎসাহ- 

শীল-_সামান্য মাত্র উত্তেজনা পাইলেই বন্ভ্াকে মাথায় করিয়া 
রাখিতে চায় । 

আমি এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তৃতীয় 

স্থান দিয়া থাকি। হার্ভার্ড ইয়েল, উইলিয়ম্স, আমহার্ট 
ফিক্ক, পেন্সিল্ভেনিয়া, ওয়েলেস্লি, : মিচিগান, ইত্যাদি 

আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক- 
গণের সভায় আমার বন্কৃতা দিতে হইয়াঁছে। ছেলে মহলে 
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বক্তৃত। দিয়া আমার বেশী স্ুখ হয় না। আমি কাজের লোক 

পাইলেই খুসী হই। 

বাজারে একটা গুজব রটিয়াছে যে, নিঞ্জে।রমণীদিগের 

মধ্যে শতকরা ১০ জনের চরিত্রও সঙ কি না জন্দেহ। 

এরূপ মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা নিতান্তই অন্যায়। কোন 
মন্বাক্ম সন্বন্ধেই চরিত্রবিষয়ক মত প্রকাশ করা বড় কঠিন। 

আমি যদি নিউ-ইয়র্ক নগরের জৎঘন্য মহল্লার লোক সংখ্যা 

গণনা করিয়।ন্পপ্রমাণ করিতে চাহি যে, শ্বেতাঙ্গ সমাজে সচ্চরিত্র! 

রমণী একজনও নাই, তাহাও এইরূপ দায়িবহীন মত প্রচার 

হইবেনাকি? ৰ 

আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর যুক্ত- 
রাষ্ট্রের নানাস্থানে শান্তি উত্সব অনুষ্ঠানের জন্য নানা উদ্যোগ 
হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আমাকে এক উত্সবে 

বন্তৃত। করিতে আহ্বান করেন । ১৬ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা- 

কালে সভা! হয়। এত বড় সভায় আমি আর কখনও বন্তুত। দিই 

নাই। ১৬০০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিল। | 

এই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উইলিয়ম ম্যাক ক্লিন্লিও 

উপস্থিত ছিলেন ।, আমি তীহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া! ধলিয়া- , 
ছিলাম, “আপনার উদীরতায় নিগ্রোজাতি স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিবার 
সুযোগ পাইত্বাছিল। কৃষ্টা্গ আমেরিকা -সম্ভান তাহার শ্বেতা 
ভাইএর সঙ্গে একক্ষেত্রে দাঁড়ইয়া। শক্রর বিরুদ্ধে কন করিয়াছিল । 

এই জন্য আমর আপনার নিকট কৃতন্ঞ ৮» এই স্ুজ্ে'গের 
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কথা শুনিবামাত্র সভামগুপ মুখরিত করিয়া সভাপতি: মহোদয়ের 

জয়ধ্বনি উশ্িত হুইল। কিন্লি জনমগ্ডলীকে- অভিবাদন 

করিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া দ্াড়াইলেন-_-আমনি আবার 
গভীরতর জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। | 

সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে গেলে একটা বিপদে শ্রীয়ই 
পড়িতে হয়। কতকগুলি হুজুগের গাণগ্ডাদিগের পাল্লা এড়ান 

বড়ই মুফ্ধিল। ইহীরা “রাতারাত” ৰড়লোক করিবার উপাঁয় 

প্রচার করিয়া! বেড়ান। বিনা ক্রেশে নিগ্রোজাঁতির উদ্ধার 

সাধনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া! ইহীর! হাটে বাজারে 
লোক জমা করেন। ইহারা ধৈর্য্য সহিষু্তা ইত্যাদির একে- 
বারেই পক্ষপাতী নন। ইহারা অনেক সময় কেবল তর্কের 

খাতিরেই তর্ক করেন। যুক্তিতে পরাধ্ত হইলেও ইহার! তাহা 
স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হন। এই সকল ভবঘুরে তার্কিকদিগকে 

আমি দূর হইতে নমস্কার করি। তথাপি আমাকে বহুবার 
ইহাদের সঙ্গে বাক্যুদ্ধে শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছে। 

আর এক জাতীয় লোক আছে। : তাহা র| নামজাদ! লোকের 

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আনন্দ পায়। ইহার! একপ্রকার উৎপাত 

বিশেষ। কোন কাজ কর্ম নাই-এলোকের সময় নষ্ট ক্করাই 
ইহাদের স্বধন্্ন। একদিন সন্ধ্যাকালে বোষ্টন-নগরের এক বড় 
সভায় বন্তৃত! করিয়াছি। পরদিন সকাল হইবার পূর্বেবেই দেখি 
আমার নিকট এক কার্ড উপস্থিত" « আমি তাড়াতাড়ি বিছান! 
হইতে উঠিয়া বৈঠকখানায় তদ্রলোকের সঙ্গে দেখ! করিতে বাহির 
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হইলাম । যাঁইয়। দেখি একটি লোক বসিয়া আছে। সে বলিল 

“কাল রাত্রে আপনি বেশ ভাল কথা বলিয়াছিলেন। আমার 

ভাল লাগিয়াছে। তাই আজ সকালে আরও কিছু সশকথ 

শুনিতে আদিলাম ।৮ 
আমার বন্ধুগণ আমাকে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 

“ওয়াশিংটন, তুমি এত সময় পাও কোথায় ?£ সর্বদা ত তুমি 
বাহিরে বাহিরে দেশত্রমণ করিয়াই বেড়াইতেছ ? বক্তৃতা 

দিতেই তোমার সকল সময় চলিয়া যায়! তোমার টাক্বেজীর 

কাজকণ্্ম চলে কিরূপে ? অথচ টাস্কেজী ত দিন দিন উন্নতির 

পথেই অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।» 

এই সকল প্রশ্নের আমি সাধারণ উত্তর দিয়া থাকি-_-“দেখ, 

(একটা মামুলি কথা আছে যে, 'নিজে যে কাজ করিতে পার 

অপরকে সেই কাজ করিতে বলিও না” আমি কিন্তু এই 

প্রবাদ বাক্য মানি না। আমি আর একটা নূতন নিয়ম করিয়াছি। 

আমার মত এই যে, “অন্য লোকে যে কাজটা বেশ ভাল করিয়া 
করিতে পারে, তাহার জন্য ছুমি মাথা ঘামাইও না। তান্বাকেই 
[সেই কাজ করিতে দাও । তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য: কাজ 
করিতে* থাক ।৮ , এই নিয়ম অনুসারে চলি বলিয়া আমার 

টাস্ষেজী-বিদ্যালয়ের কাজও কম হয় না, অথচ আমিও শ্রীয়ই 
টান্কেজীর বাহিরে বাহিরে নানা কাজ করিয়া কাটাই ।» 

টাক্ষেজী-বিদ্যালয় আজকাল বেশ পাকা বন্দোবস্তের উপর 

|ধীড়াইয়! গিয়াছে । ইহার গ্রারিচালনার নিয়ম অতি স্থুন্দর ও. 
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শৃঙ্খলাযুক্ত রূপে | গড়িয়! উঠিয়াছে। কোন এবজন লোকে; 

অন্ডাব হইলে ওখানকার কার্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কো. 

একজন ব্যক্তিকেই সর্বদা এখানে লাগিয়া না থাকিলেও চলে, 

আজ আমাদের কর্ম্নচারীদিগের সংখা। ৮৬।: শ্রামবিভাগ এব 
দায়িব্বিভাগ এত স্থন্দর ভাবে করা হইয়াছে ষে, কলের মত 
কাজ চলিতে থাকে । অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্ম্মচারীই, নেব 

দিন হুইতে এই কাধ্যে নিযুক্ত মাছেন। আমার মত ইহীরাও 

এই বিদ্যালয়ের জন্য দায়িত্ব বুঝিয়া, চলেন। ইঞ্ীরা সকলেই 
নিজের কাজ স্বরূপ বিদ্যালয়ের কাজগুলি করিয়া থাকেন। 

অধিকন্তু, অমি পুধিবীর যেখানেই থাকি না কেন, টক্ষেজীর 

সকল খবর রোজই আমার নিকট পৌছিয়া থাকে । আছ 
এজন্য দৈনিক কার্যযাবলীর হিসাব রাখিবার এক অতি সহত্ 

নিয়ম বাহির করিয়াছি । এই কার্ধ্যতালিকা ও হিসাব-বহি 

দেখিয়া আমি প্রতিদিনকার আয়, খরচ পর, ছাত্র সংখ্যা, কার. 

খানাগুলির অবস্থা, কৃষিক্ষেত্রের আমদানী রপ্তানী, দেনা পাওনা 

শিক্ষক ও ছাত্রদের সন্ধন্ধ ইত্যাদি" সকল কথাই বুঝিয়া লই 
এমন কি, কোন্ ছাত্র কি কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইে 

পারিল না, তাহ! পর্য্যন্ত এই দৈনিক কার্য তালিক! হইতে জানিবার 
উপায় আছে। হধিক কি বলিব, মাংস আজ কীচা রানা হইয়াছে 

কি পুড়িয়া গিয়াছে, এবং আঁজকার শীক শব্জীগুলি ধাঁজার হইডে 

কিনিয়। আন! হইয়াছে কি মামার্দের বাগান হইতেই আনিয়াছে, 

তাহাও আমি ৪০০০ মাইল দূরে থাকিয়! জানিতে পাই ! 
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আমি প্রতিদিনই আমার দৈনিক কাজ শেষ করিয়া ফেলি। 
সুবিধা হইলে পর দ্দিনের কাজও খানিকট! করিয়া রাখি। অবশ 

গর্ববদাই আমি দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকি। সকালের কার্ধ্য 

আরম্ত করিবার সময়েই আমি ধরিয়৷ রাখি--আজ হয়ত কোন 
ঘরে আগুন লাগিবে, অথবা ছাত্রদের কোন ছুর্ঘটন। ঘটিবে, অথবা 

কোন” সংবাদপত্রে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে দেখিতে 

পাইব, অথবা বাজারে আমার নিন্দা রটিতেছে শুনিতে পাইব। 

আমি প্রথম হইতেই এইব্রপ দুর্ঘটনা, লোকনিন্না, অপমান ও 

বিফলতার জন্য বুক বাঁধিয়! রাখি । এজন্য যখন আমার উপর 
দিয়া বিপদ বহিয়। যায় আমি বিচলিত হই না-_-গম্ভীরভাবে স্থির- 

চিত্তে সকল যাঁতনা, নৈরাশ্য ও বেদনা সহ্য করিতে থাকি। 
চিত্তকে প্রশান্ত রাখিবার জন্য আমি পুর্বব হইতেই এইরূপ 
বিফলতার কথা ভাবিয়া রাখি। কাজেই বিফলত1 আমাকে কাবু 
করিতে পারে না। 

আমি অবকাশ কাহাকে বলে জানি না। বিগত ১৯ বশুসরের 

ভিতর আমি একদিনও কার্জ হইতে ছুটি লই নাই। তবে ১৮৯৯ 

সালে কয়েক জন বন্ধু জোর করিয়! আমাকে ইয়োরোপ ভ্রমণে 
পাঠাইয়াঁছিলেন। "তীহারাই সমস্ত ব্যর বহন করিয়াছিলেন । 
এই জন্য তিন মাস আমার পুরাপুরি ছুটি ঘটিয়াছিল। তাহা 
ছাড়া বিশ্রাম, 'গারাম, বিদায় আমি কখনই ভোগ করিতে চে 
করি নাই। আমি প্রতিদ্নিন স্থখে ঘুমাইবাঁর আয়োজন করি । 
যথারীতি. ঘুমাইতে পাইলে অমার কোন ক্লাস্তির কারণ থাকে না। 



ৃ র | 
২৫৪ নিগ্রোজাতির কন্ধমববীর * 

রঙ 

এখন শরীরকে এমন স্ববশ করিয়া ফেলিয়াছি ৫, ২০ মিনিট 

মাত্র ঘুমাইতে পাইলেই নৃতন উদ্ভমে নূতন কাজে নাগিয়। যাইতে 
পারি। 

আমি কখনও কিছু পুস্তকাঁদি পাঠ করি কি? রেলগাঁড়িে 
চলিতে চলিতেই যেটুকু পড়িবার স্থষোগ পাই তাহ! ছাড়া আমা; 

ভাগ্যে আর পড়িবার সময় জুটে না। সংবাদপাত্র পাঠ কুঁরিতে 

আমি বড়ই ভালবাসি । এ সব যত পাই তত পড়ি-_ভাল মন 

বিচার করিয়া দেখি না--এগুলি ,পড়া আমার একটা নেশ! 

উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি আমি চোখে দেখিতে পারি না। অনেব 

সময়ে “সভ্যতার খাতিরে মখাবিখ্যাত দুই একটা উপন্যাস পড়িতে 

বাধ্য হইয়া থাকি ! তাহা না হইলে বন্ধুমহলে এবং ভদ্রসমাবে 

মুখ দেখান কঠিন হইয়া পড়ে । গ্রন্থের মধ্যে জীবন-চরিতগুরি 
আমার অতি প্রিয় বস্তু । আমি কোন কাল্পনিক ঘটন! বা ব্যক্তি 

জীবন আলোচন! করিতে পছন্দ করি না। রক্তমাংসের মানু 

ংসারে যাহা যাহ! করিয়াছে আমি সেই সমুদয়ের যথার্থ বৃত্তাং 

জানিতে উত্হ্ক। মহাপ্রাণ সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্ সন্যনে 

আমেরিকার সংবাদপত্রে, সমালোচনাপত্রে এবং গ্রন্থে ও পুস্তি 
কায় যে কোন রচন৷ প্রকাশিত হইয়াছে বোধ হয় আমি তাহা 

কোনটাই পড়িতে ছাড়ি নাই । সাহিত্য-সংসারের তিনি আমা: 

প্রুবতারা । তাহার জীবনী আলোচন। করিয়াই আমি আমা 
কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি * 

ব্সরে বোধ হয় প্রায় ছয় "মাস আমি টাস্কেজীর বাহিরে 
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কাট।ই। ইহাতে আমার অনেক উপকার হয়। প্রধমতঃ কার্ষ্য 
পরিবর্তনই একট। বিশ্রাম স্বরূপ। নুতন নূতন লোকের সঙ্গে 
মিলিয়! মিশিয়া অভিনব কর্মক্ষেত্রে আসিয়। নবজীবন লাভ করি ॥ 

দ্বিতীয়তঃ একস্থানে থাকিলে সেই ক্ষেত্রের খুটিনাটিগুলি লইয়া 
দিন কাটাইতে হয়। একট! সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জীবন ঘুরিতে 

থাকেঁ।* কন্দ্ম ও চিন্তাশক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়| কলতঃ 

চিন্তে সুতি ও আনন্দের অভাব ঘটিতে থাকে । কিন্তু তফাতে 

থাকিলে সেখানিকার দোষ ৪ অসম্পূর্ণতাগুলি সর্বদা চোখে পড়ে 
না। খানিকটা দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির সহিত সেই প্রতিষ্ঠানকে 
দেখিবার স্থযোগ আসে। ভৃতীর়তঃ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান ও 

কশ্মকেন্দ্রের কার্ধ্যপ্রণালী দেখিয়। নান| বিষয়ে ভন্তান বাড়িতে 

থাকে। বিছ্যাদানের বিচিত্র নিয়মগুলি নিজ চোখে দেখিয়। 

অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এতদ্যতীত বড় বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক, 

বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যরথাদিগের সঙ্গে আলাপ 

পরিচয় এবং ভাব বিনিময় হইতে থাকে । তাহাতেও বিশেষ 

লাভবান্ হওয়া যায় ।, 



০্নোড্ডস্প আঞ্তাশ্স 

ইয়ৌোরোপে তিনমাস 

১৮৯৯ সালে, আমার ৩৯।৪০ বতসূর বয়সে আমি ইয়ৌরোপে 
বেড়াইবার স্থযোগ পাই। এই স্থবোগ অতি অভাবনীয়রূপে 

আসিয়াছিল। হহার পূর্বেব আমার ইয়োরোপ-ভ্রমণের সামান্য 
মাত্র আকাঙক্ষা বা চেষ্টা ছিল না। 

একদিন সন্ধ্যাকালে বহ্টননগরের কয়েকজন ইয়াঙ্কি রমণী 

টাস্কেজীবিদ্যালয়ে অর্থসাহাঁয্যের জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়া- 

ছিলেন। ধুমধামের সহিত এ সভার কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। আমিও 
সভায় উপস্থিত ছিলাম । একজন আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 

«ওয়াশিংটন মহাশয়, আপনাকে বড়ই ছুর্দনল ও ক্লান্ত বোধ 

হইতেছে । আপনি খাটিয়া খাটিয়া অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছেন। 
আপনার কিছুকাল কাজকন্ম্ন হইতে : সম্পূর্ণরূপে বিদায় "লওয়া 

আবশ্যক । অন্ততঃ মানসিক উদ্বেগ নিবারণের জন্তা চেষ্টিত হওয়! 
উচিত।৮ এমনি ভার একজন বলিল্পেন, “এদেশ ছািয়া বাহিরে 

যাইতে পারিলেই আপনার উদ্বেগ' ঝমিবে। দূরদেশে থাকিলে 
টাস্কেজীর জন্য চিন্ত। কম করিতে হইবে । মনে শাস্তি সর্বদাই 
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ধাকিবে। ২৪ ঘণ্টা ভাবিয়! কাটাইবার প্রয়োজন হুইবে না।» 
সেই সঙ্গে একজন তৃতীয় শ্বেতাঙ্গ রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 

"আপনি কখনও ইয়োরোপ দেখিয়াছেন কি ?” আমি অপর 

£ইজনকে বিশেষ কিছু বলিলাম না__-আমার জন্য তাহারা চিন্তিত, 
এজন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এই রমণীকে 

বলিলাম, “ইয়োরোপ যাইবার কথা এতদ্দিন কখনও আমার মনেই 

আসে নাই ।” 

কিছুদিন পরে একখান! পত্র পাইলাম, “বৌষ্টনের কয়েকজন 
শ্বেতা পুরুষ ও রমণী আপনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। 

মাপনার স্বাস্থ্যোন্তির জন্য আপনি কিছুকাল ইয়োরোপ জ্রমণ 

করুন--এইরূপ তীহাদের ইচ্ছ। আপনাকে যাইতেই হইবে । 

এ অনুরোধ অগ্রাহা করিবেন না। আমরা আপনার কাজের 

জন্ত, আপনার বিষ্ভালয়ের জন্য, আপনার জাতির জন্য এই 

অনুরোধ অথবা আজ্ঞা করিতেছি । আশ করি, আপনি নিশ্রো- 

সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য 

করিবেন |» 

আমি আমার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুগণকে জানাইলাম, “আপনাদের 

অনুগ্রহপত্র পাইয়। যার পর নাই কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু 
আমার পক্ষে আমেরিকা ত্যাগ করা সম্প্রতি অসম্ভব। বশসর 

খানেক পূর্বেধ রুথাচ্ছলে আমার একজন ধনী বন্ধু আমাকে এজন্য 

সমস্ত খরচ দিতে চাহিয়াছিলেন" তখন আমি তাহার অনুরোধ, 

অগ্রান্থ করিয়াছি। আমি ত্বামার কাজে একেবারে ডুবিয়া আছি 
১৭ 
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বলিলেই চলে । সেই বন্ধুর অনুরোধের কথা আমান্প মন হইতে 

এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, আপনাঙ্জের এই পত্র পাইবার পূর্বে 
তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি আপনাদের 

অন্মান রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি আমেরিক। ছাড়িয়। 
গেলে, টাক্ষেজীর অন্যান ক্ষতি কিছু স্ুইবে না । . কিন্তু আজকাল 
খরচ এত বাড়িয়াছে যে, সে সমুদ্রয় আমি ব্যতীত আটর-”কেহ 

ংগ্রহ করিতে পারিবে না। স্থতরাং আমার ইয়োরোপ ভ্রমণ 

এবং টাস্কেজীর সর্বনাশ এক কথ|।৮, 
আমার পত্র পাইয়া একজন লিখিলেন,_-“্টাক্ষেজীর খরচ- 

পত্রের জন্য ভাবিবেন না । আমরা তাহার সমস্ত দায়িত্ব লইতেছি। 

ব্রীযুক্ত হিগিনসন এবং তাহার বন্ধুবর্গ আপনার অনুপশ্থিতিকালে 

বিদ্যালয়ের ব্যয়ের জন্য আবশ্খাক টাকা দিবেন। তাহারা নিজে- 

দের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। ন্ৃতরাং আর আপত্তি 
করিবার আপনার অধিকার নাই ।৮ 

কাজেই আমি ইয়োরোপ যাইতে বাধ্য হইলাম । আমার মনে 

অনেক কথা আসিতে লাগিল । আঞ্জর শৈশবের গোলামাবাদ, 
গোলামখানার অনশন ও অনিদ্রা, যৌবনের কঠোর জীবনসংগ্রাম 
সর্বদ! দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের সছিত পরিচয়-_-সকল* চিত্রই 

সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রো বয়সের পূর্বেবে আমি 
কখনও টেবিলে বসিয়! খানা খাইবার স্থযোগ পাই ,নাই। ইউ- 

রোঁপ, লগুন, প্যারি,--এ সকল ল্ছানকে আমি মানবদুল্পভ 

স্বর্গরাজ্য বিবেচনাই করিতে শিখিয়াছি। আজ আমি সেই ্বর্গ 
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রাজ্যে বেড়াইতে চলিলাম ! আজ আমি সুন্দর পোষাকে, সুখাদ্য 

ও সুপেয় উপভোগ করিতে করিতে ইয়োরোপ ভ্রমণে বাহির 

,হইব ! আমার নিকট সবই স্বপ্পের ন্যায় অলীক বোধ হইতে 

লাগিল । ূ 

আরও দুইটি চিন্তায় আমি কউ পাইতে লাগিলাম। মনে 

হইলস্দ-আমার স্বজাতি আমাকে কি বলিবে ? তাহার ত বুঝিবে 
না যে, আমি বাধ্য হইয়া ইয়োরোপ যাইতেছি। তাহার! সহজেই 

ধরিয়৷ লইবে, আমার “চাল” বাড়িয়াছে_ আমি আজকাল বড়- 

লোকের সঙ্গে মিশি, বড়মহলে চলাফের। করি, স্থথে স্বচ্ছন্দে 

দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াই, এবং নানা উপায়ে নামজাদা] লোক 

হুইতে চেষ্টা করি। তাহার! আমার হৃদয়ের কথা ত বুঝিবে না 
-_-তাহারা আমাকে ক্ষম। করিবে না। তাহারা বলিবে, “জানি 

জানি খানিকট। কাজ করিবার পর সকলেরই মাথা বিগ্ড়াইয়া 
যায়-_সকলেই “ধরাকে সরা? জ্ঞানকরে। এ সেদিন দেখিলে 

না, আর একজন নিগ্রো অধঃপাতে গেল ! ভাবিয়াছিলাম সেই 

লোকটার দ্বারা নিগ্রো-সশাজের উপকার হইবে । কিন্তু অল্ল- 

দ্রিনের ভিতরই, সে সকলকে অগ্রাহ্য করিতে সুরু করিল। সে 

যেন ফি অপরূপ-্জীব স্বর্গ হইতে মন্ত্যে নামিয়া আসিয়ছে। সে 

আজ আমাদের পুজা চায়! ওয়াশিংউনও দেখিতেছি সেই বাবু 

গিরি ও 'নে।'-গিরির পথ ধরিল। ভাই, কথায় বলে, প্রতিষ্ঠা 
ও যশের আকাঙক্ষ। সাধু পুর্ুষদেরও ছাড়ে না। আর, একবার 

প্রতিষ্ঠার দিকে নজর গেলে কোন লোকের দ্বার সংসারের 
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উপকার হয় না। স্তরাং ওয়াশিংটনকেও খক্চর খাতায় 

লেখ ।” | 

এই ত গেল লোক-নিন্দার ভয়, ত্তাহা ছাড়া আমার নিজের, 

মনকে প্রবোধ দিতেও অনেক সময়. লাগিল। আমি না হয় 

টাস্বেজী-বিদ্ভালয়ের জন্য ৩1৪ মাঁসের খরচ পত্র পাইলাম। না হয় 
ধরিয়। লইলাম, আমার অভাবে এ কয়ঙ্গিনে টাস্কেজীর কোন্্গর্পতিই 
হইবে না। কিন্তু আমি এতকাল না খাটিয়, না ভাবিয়া থাকিব 

কি করিয়! ? আমার কর্তব্যজ্ঞান কি ন্মই ? আমি কি ভগবানকে 

ফাঁকি দিতে বসিয়াছি ? আমি এইরূপ বিদায় লইয়া কি স্থার্থ- 

পরত। দেখাইতেছি, না? কাজ ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে 

অসম্তভব__জীবনে আর কোন দিন অবকাশ ভোগ ত করি 

নাই। | 

যাহা হউক, যাইতে বাধ্য হইলাম । ১০ই মে তারিখে 

রওন। হওয়া! গেল। শ্রীযুক্ত গ্যারিসন এবং অন্যান্য ইয়াস্ি 
বন্ধুগণ ফ্রান্নে এবং ইংলগ্ডে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুর নিকট 

আমাকে পরিচয়-পত্র দিলেন। তাহার! নান! স্থানে লিখিয়। 

আমার জন্য থাকিবার ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়! রাখিলেন। 

নিউইয়র্কে জাহাজে উঠিলাম। জ্বাহাজে থাকিতে থাঁকিতে 

একখান! পত্র পাইলাম । লেখা আঁছে দুইজন রমণী টাক্ষেজী- 

বি্ভালয়ের স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের জন্য গ্ৃহনিন্্মীণের ব্যয়ভার বহন 
করিবেন। 

আমাদের জাহাজের নাম ক্তিস্ৃল্যাগু। রেডফ্টার লাইন 
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কোম্পানীর ইহা একখান! বৃহ ও সুন্দর জাহাজ। পুর্বে আমি 

কখনও এত বড় সমুদ্র-পোতে চড়ি নাই। স্থতরাং এদিক 
ওদিক ঘুরিয়া জাহাজ দেখার কৌতুহল মিটাইয়৷ লইলাম। 
ভাবিয়াছিলাম, জাহাজে নিগ্রে। বলিয়া আমার যথেষ্ট অসম্মান 

ভোগ করিতে. হইবে । কিন্তু আমার সেরূপ কিছু ভোগ 

করিক্তৈ হইল না। জাহাজের কাণ্তেনের৷ আমাকে চিনিতেন, 

বুঝিতে পারিলাম । 
জাহাজ 'ছাড়িবার প্র হইতে বহুদিনের বোঝ যেন 

একসঙ্গে আমার ঘাঁড় হইতে নামিয়! গেল। আমি আমার 

কামরার মধ্যে রোজ ১৫ ঘণ্টা করিয়৷ ঘুমাইতাম। তখন 
বুঝিলাম, সত্য সত্যই আমার শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্ববলত! 

কত বেশী ছিল। এই কয়দিন একস্থানে এক বিছানায় এতক্ষণ 

ঘুমাইতাম, অথচ দিনে রাত্রের মধ্যে কোন সময় নিদ্দিষ কোন 
কাজই ছিল না। আমার জীবনে এইরূপ অভিজ্ঞতা আর 

কখনও পাই নাই। আমি সেই বাল্যকথাগুলি স্মরণ করিলাম-_ 

সেই যখন আমি একরার্রে তিন পল্লীর মেজেতে শুইয়া অনশনে 

কাটাইয়াছি। | 
দিশদিন জাহাজ চলিয়! বেলজিয়াম দেশের এ্যান্টোয়ার্প, 

নগরে পৌছিল। সেদিন ওদেশে একটা ছুটির দিন ছিল। 
সকলেই আনন্দে উত্সবে মগ্র। বেলজিয়ামের লোকের! বত্সরে 
এইরূপ অনেক আনন্দের দিন স্থখে কাটাইয়৷ থাকে। সহরের 

বড় মাঠের সন্মুখেই , আমার হোটেল। আমার কামর! 
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হুইতে সেই উদ্ভানের সকল দৃশ্যই দেখিতে পাইলাম। পল্লী 

হুইতে নগরে কত লোক আসিয়াছে । নান! রংয়ের ফুল বিক্রী 

হুইতেছে। স্ত্রীলোকের! দুধের ভাঁড় আনিয়াছে। ভীড়গুলি খুব' 

ৰড় বড় ও চক্চকে। কুকুরে এই সকল বহিয়া আনে । লোক- 

জন গির্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । এই দৃশ্য আমার চোখে 

সম্পুর্ণ নৃতন জগতের বার্তা আনিয়া দিল্স। 
কিছুকাল এই সহরে কাটাইলাম। পরে কয়েকজন বন্ধুর 

নিমন্ত্রণ পাইয়া তাহাদের সঙ্গে হলাগদেশ দেখিতে গেলাম। 
দলে কয়েকজন হয়াঙ্কি পুরুষ ছিলেন। আমার জাহাজেই 

ইহারা আমেরিক। হইতে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ চিত্রকর--ছবি আকিতে বেশ নিপুণ। হল্যাণ্ড ভ্রমণটা 
অতিশয় সখকরই হইয়াছিল। একটা পুরাতন ধরণের নৌকায় 
করিয়া হল্যাণ্ডের খালে খালে বেড়াইতে পাইয়াছিলাম। এই 
উপায়ে এদেশের পল্লী-জীবন অনেকটা! বুঝিতে পারিলাম । খাল 
দিয়া পল্লী গ্রামগুলি দেখিতে দেখিতে আমর! রটার্ডামে পৌছিলাম। 
তার পর হেগ্ দেখিতে গেলাম। সেখানে তখন জগতের রাষ্ট্র 
নীতিবিশারদের! শাস্তি-সন্মিলনে ব্যাৃত। আমাদের স্বদেশীয় 
'প্রতিনিধিরাও এ সভায় যৌগ দিতে আসিয়াছেন। তাহারা 
আমাকে দেখিয়া স্থখ বোধ করিলেন । 

হল্যাপ্ডের কৃষিকাধ্য আমার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রুদ হইয়া- 

ছিল। এখানকার পশুপালনও কেট দক্ষতার সহিত হইয়া 
খকে। হল্ফাইন্-নগরের গাভী বলদ জগতে সর্বেবাৎকৃষ্ট। 



,ইয়োরোপে তিনমাপ ২৬৩ 

হল্যাগুবাসী; কৃষকেরা! অতি সামান্য মাত্র ভূমি হইতে অত্যন্ত 
বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিয়৷ থাকে । কৃষিকার্ষ্যে 
'ইহাদ্ের ক্ষমত! দেখিয়া আমি বিন্মিত হইয়াছিলাম। পুর্বে 
আমি কখন ভাবিতে পারিতাম না যে, অত কম জমি চষিয়া অত 
বেশী ফল পাওয়! যায়। দেখিয়া বোধ হইল, হল্যাণ্ডের এক 
ছটাঁফ,জমিও বাঁজে পড়িয়া নাই-_সর্ববত্রই স্থন্দর চাষ আবাদ 

হইতেছে । আর চারিদিকেই শশ্বশ্যামল প্রীন্তর,-তাহার উপর 

৪০০৫০০ ধলিষ্ত গাভী, আনন্দে বিচরণ করিতেছে । এরূপ 

গোচারণের মাঠ এবং স্থন্দর কৃষিকারধ্য দেখিবার জন্য সকলেরই 

একবার হল্যাণ্ড যাওয়া উচিত। 

হল্যাণ্ড হইতে আবার বেলজিয়ামে ফিরিয়া আসিলাম। 

এবারে এ্যাণ্টোয়ার্পে গেলাম না । ব্রসেল্সে অল্পক্ষণ ছিলাম । 
এখানে ওয়াটালু'র যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া! আসিলাম। পরে ফান্সে 
চলিলাম-_প্রথমেই প্যারিনগরে নামিলাম। পৌছিবামাত্রই এক 

নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। প্যারির ইউনিভাসিটি-ক্রুব আমাদের 

আমেরিকাবাসী কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। 
ফান্মের যুক্তরাষ্্ীয়' প্রতিনিধি এই নিমন্ত্র-সভায় সভাপতি 
হুইয়ীছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববতন সভাপতি শ্রীযুক্ত হার্লিসনকেও 
এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে আহ্বান কর! হইয়াছিল। তিনিও 
উপস্থিত 'ছিলেন। 

ভোজনান্তে বথাবিষ্ি বক্তৃতা হইল। হ্যারিসন মহোদয় 

আমার কথা এবং টাক্ষেজীবিভ্ভালয়ের কথ! সভামধো প্রচার 
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করিলেন। আমার দ্বারা নিগ্রোসমস্যার কিরূপ মীমাধুসা নে 

তাহাও তিনি কিছু বুঝাইলেন। 
প্যারিনগরে আমেরিকার একজন. নিগ্রে! চিত্রকরের স্থৃখ্যাতি 

ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। তিনি ফান্সে বেশ নাম করিয়াছেন, বুঝিতে 

পারিলাম। সকল শ্রেণীর ফরাসীরাই ইহার কারুকাযোর প্রশংস। 

করিয়া থাকেন। এমন কি লুক্সেমবার্গ প্যালাসের চিত্রঞ্বনে 
তাহার হাতের কাজ রক্ষিত হইয়াছে । এত বড় চিত্রশালায় 

নিগ্রোর স্থান হইয়াছে শুনিয়া ফ্রাব্সের ইয়াঙ্কির “সাশ্চধ্যাস্থিত 

হইলেন। এই নিগ্্রো চিত্রকরের নাম হেনরি ট্যানার । তাহার সঙ্গে 

আমাদের আলাপও হইল । তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হুইল, 

“রূপেতে কি করে বাপু গুণ যদি থাকে £% জগৎ গুণের দাস। বিস্কা 

বুদ্ধি থাকিলে সংসারের সকলকেই বশে মানা ষায়। একথা! আমি 

আমার নিঞ্জো আ্রাতাদ্দিগকে সর্বদাই বলিয়! আসিয়াছি। ফ্রান্সে 

ট্যানারের প্রতিপত্তি দেখিয়া সেই কথা আমার বার বার মনে হইতে 
লাগিল । ইয়োরোপের ও আমেরিকার কত শত লোক ট্যানারের 

অঙ্কিত চিত্রগ্ুলি দেখিয়! গিয়াছেন। কিন্তু কেহ ত কখনও জিজ্ঞাস! 

করেন নাই-_-“ও গুলি কাহার তৈয়ারী ? সে ব্যক্তির চামড়। সাদ! 

কি কাল, সেকি ইংরেজ না জাশ্মীণ, »! আমেরিকার নিখ্রো-?” 

€ষ ব্যক্তিই কোন কাজ ভাল করিয়! করিতে পারিবে সে মানব- 
ংসারে প্রতিষ্ঠালাত করিবেই করিবে । তাহাকে ছাড়িয়। দিলে 

মানবজাতি দরিদ্র হইবে। শক্তিমানেরূ জয় অবশ্যস্তাঁবী | 

ফরাসীজাতিটাকে বড় হুজুগপ্রিয়ু বোধ হইল। ইহার! 
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স্থখভোগে ও বিলাসে যেন হাবুডুবু খাইতেছে'। ইহাদের নৈতিক 

রিত্র বড় বেশী উচ্চ অঙ্গের ভাবিতে পারিলাম না৷ । আমাদের 

কৃষণাঙগসমাজ অপেক্ষা ফরাসীজাতির এ বিষয়ে কোন বেশী উৎকর্ষ 

লক্ষ্য কর! গেল না। অবশ্য ইহার! আমাদের অপেক্ষা পুরাতন 

জাতি। ইয়োরোপের বিশাল মানবসমাজের মধ্যে থাকিতে থাকিতে 

ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধি খানিকট! বেশী মার্ডিজিত হুইয়।ছে। জীবনসংগ্রা- 
মের অত বড় আবর্তের মধ্যে পড়িয়! বাচিয়া থাকিতে হইলে নানা 

প্রকার সামর্থ্ের প্রয়োজন হয়। আর, সংগ্রাম করিতে করিতে 
নানাবিধ শক্তি নৃতন অর্ভিতও হইয়া থাকে । আমার স্বজাতিও 
কালে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়! উঠিবে--সে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। ফরাসীরা জীবন কিছু আগে আরম্ভ করিয়াছে-_-আমর। 
সংসারে কিছু পরে আসিয়া দেখ! দিয়াছি। এই যা প্রভে্দে। 

ফরাসীদিগকে সত্যবাদী মনে হইল না। তাহার৷ কথার মুল্যও 

বেশী স্বীকার করে না। এ সকল বিষয়ে উহারা আমেরিকার 

নিগ্রোর অপেক্ষা উচ্চ স্তরের লোক কোন মতেই নয়। কোন 

কোন বিষয়ে নিগ্রোরাছি উহাদের অপেক্ষা বোধ হয় উন্নত। 

কারণ জীবে দয়! ইহাদের নাই বলিলেই চলে । ইহার! গো-বলদ 

ইত্যাদি জীবজহ্যর প্রতি বড়ই নির্্মম। মোটের উপর, ফ্রান্স 
ছাড়িয়। যাইবার সময়ে আমার স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্থদ্ধে অতি 
উজ্দ্বল আঁশ্রাই আমার চিত্ত অধিকার করিল। 

প্যারি হইতে লগুনে পৌছিলাম। তখন জুলাই মাসের প্রথম 
সপ্তাহ। ইংলগ্ডের রাজধানীতে মহা সমারোহ চলিতেছে । 
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পার্লামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন সুরু হইয়াছে । আঙার ইয়াঙ্কি 
বৰন্ধুগণ প্রথম হইতেই ইংলগ্ডে অনেকের নিকট পত্র দিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। আমি পৌছিবামাত্র সকলেই; আমাকে বক্তৃতা দিতে 

অনুরোধ করিলেন। আমি স্বাস্থ্যের জদ্া বেড়াইতে আসিয়াছি, 
এই আপ্তি তুলিয়া অনেকগুলি এড়াইতে পারিলাম.। কিন্তু দুই 
একস্ছলে আমি বক্তৃত। করিতে বাধ্য : হইয়াছিলাম। লশুনে, 

ৰার্মিংহামে, ব্রিষটলে বড় বড় লোকের! আমাকে অতিথি হইতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 

ইংলগ্ডের অনেক স্থানেই গোলামী- নিবারণ- সমিতির বন্ধু ও 

সভ্যগণের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাহারা আমেরিকার দাসত্ব- 

প্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্যই করিতেন, বুঝিতে পার! গেল । 
ব্রিষ্টলে এক মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করি । সেখানে 

রাণী ভিক্টোরিয়। উপস্থিত ছিলেন। তীহার সঙ্গে আমার 
আলাপ পরিচয় হয়। 

পার্ল্যামেণ্টের কমন্দ-ভবনে একদিন ঝ্ট্যান্লি মহোদয়ের সঙ্গে 
কথাবার্ত। হয়। তিনি আফিকার অনেক গল্প করিলেন। তাহাতে 

বুঝিলাম, আমেরিকার নিগ্রোরা! মাতৃভূমি আফিকায় ফিরিয়! 
ছেলে বড় স্থখী হইতে পারিবে না। আমেরিকাকে তাহাদের 

জন্মভূমি ও মাতৃভূমি বিবেচনা! করা কর্তব্য। আমেরিকাই 

তাহাদের এক্ষণে স্বদেশ, সৃতরাং ভূ-ন্বর্গ | ও 
আমি ছুই চারিজন সন্রান্ত ইংয্জেজের পল্লী-গৃহে বাস 

করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলাম। ত্াছাদের পারিবারিক ও 
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সামাজিক ্ীবন দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, আমেরিকার শ্বেতা 
অপেক্ষ। ইংলগ্ডের শ্বেতাজেরা বেশী সভ্য ও স্থখী। ইহাদের 

' পারিবারিক প্রথা ও গৃহস্থালী আমার নিকট আদর্শ জীবনযাপন- 
প্রণালী মনে হইত। ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে জানেন । 

কলের মত কাজকন্্ম সম্পন্ন হয়। 

* এদেশের চাকরেরাও বেশ ভদ্রতা জানে । আমেরিকায় 

ভূত্য ত পাওয়াই যায় না। আর তাহারা মনিবগণকে সম্মান 

আদৌ করে না। আমেরিকার চাকরেরা বুঝে যে, তাহারা 
ছুই চারি বশসরের ভিতরই হয় ত মনিব হইয়া পড়িবে! 

ংলগ্ডের চাকরেরা! চিরজীবন চাকরই থাকিবে, স্ৃতরাং বড় 

আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। কোন্ নিয়ম ভাল ? তাহার উত্তর 

এ যাত্রায় আর দিলাম না। 

ইংলগ্ডের লোকেরা আইন ও শাসনের নিয়মগ্ডলি সম্মান 

করিয়! চলে । অতি সহজেই এখানে বড় বড় কাঁজ নিষ্পন্ন হইয়া 

ষায়। ইংরেজজাতি কিছু বেশী ধীর-_-সকল কাজেই ইহারা 

সময় অধিক লইয়! থাঁকে। ইহাদের খানা খাইতে খুব বেশী 

সময় লাগে। স্থিতিশীল ইংরেজের উল্টা আমাদের আমেরিকা'র 
ইয়াঙ্কি। ইবাঙ্কিরা বড়ই তড়বড়ে-_-২৪ ঘণ্টা চলাফেরা 
করিতেছে-সর্ববদাই উদ্বিগ্ন, শশব্যস্ত--চুপ করিয়া অথব। সময় 

বেশী খরচ" করিয়া! কোন কাজ ইহার! করিতে জানে নাঁ। কিন্তু 

স্থিতিশীল ইংরেজেরা গণ্ডিশীল ইয়াস্কি অপেক্ষা মোটের উপর কম 

কাজ করেকি? . ॥ 



২৬৮ নিগ্রেজাতির কন্মবীর 

ইংরেজেরা আমেরিকাবামীর তুলনায় গন্তীর ও'চিন্তাশীল। 

ইহারা কথায় কথায় হো হো করিয়া হাসে না বা কোন কিছু 
প্রস্তাবে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যায় -না। ইহার! শান্তভাবে৷ 
বিষয়টা! তলাইয়া দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করে। 

ইয়োরোপে তিনমাস কাটিয়া গেল। পরে “সেপ্টলুই' জাহাজে 

ইংলগ্ের সাদাম্পটন বন্দর হইতে আমেরিকা যাত্র! করিলাম 1” 

ফান্দে থাকিতে থাকিতে আমি ওয়ে্ট-ভাজ্জিনিয়৷ প্রদেশ 

হইতে. দুইখানা পত্র পাঁই। এই প্রদ্দেশের মাঁল্ল্ডেন নগরে 

আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। একখানা পত্র প্রদেশরাষ্ট্রের 

কর্তা ও চার্লষ্টন-নগরের শাসন-কর্তারা লিখিয়াছেন। আর এক- 

খান! চার্লষনের নিগ্লো৷ ও শ্বেতাঙ্গ সমাজদ্য়ের ' গণ্যমান্য ব্যক্তি- 
বৃন্দ ও জনসাধারণ লিখিয়াছেন। ছুইটাতেই আমাকে ইয়োরোপ 

হইতে ফিরিবার সময়ে চার্লষ্টন হইয়া যাইবার অনুরোধ ছিল। 
আমি আমার বাল্য-লীলার নিকেতন হইতে এই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য 

করিতে প।রিলাম না। 

যথ| সময়ে চার্লষ্টনে গাড়ী হইতে"নামিলাম। প্রদেশ- 
রাষ্ট্রের ভূতপূর্বধ শাসনকর্তা এবং অসংখ্য লোক আমাকে 
অভ্যর্থনা করিলেন। তারপরদিন বর্তমান শাসন-কর্তার গৃহে 
দরবার হইল। সেইখানে আমাকে লইয়া যথেউট আদর 
আপ্যায়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 



সন শুলস্শ ভঞ্পঢাম্স 
৯০০০০, 

উপসংহার 

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “ওয়াশিংটন 

মহাশয়, আপনার জীবনের কোন্: ঘটনায় আপনি সর্ববাপেক্ষ: 

বেশী আশ্চর্যযান্বিত হইয়াছেন ?” এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়! 

আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কারণ আমার জীবনের সমস্ত 

ঘটনাই বিস্ময়কর । তবে সকল কথা মনে মনে গভীর ভানে 

আলোচনা করিলে মনে হয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি 

শ্রীযুক্ত চার্লস্ উইলিয়ম এলিয়ট আমাকে যে পত্র লিখেন 
তাহাতেই বোধ হয় আমি সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইয়াছিলাম । 

আমার ইয়োরোপ* ভ্রমণের ছুই তিন বৎসর পুর্ব্বে এলিয়ট 

আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালের মে মাসে অর্থাৎ 

আন্মার ৩৬.৩৭, বসর বয়সে এই পত্র পাই। তাহার কিছুকাল 

পুর্বেবে আমি আটলান্টা-সশ্মিলনে বক্তৃতা দিয়! সমগ্র আমেরিকায় 
প্রসিদ্ধ হইয়াছি । 

এলিয়ট আমাকে শ্বর্ভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি: 

অনারারি উপাধি দিতে চাহিয়াছেন। সেই উপাধি গ্রহণ করি- 
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বার জন্ত আমাঁকে জুন মাসে তাহাদের উৎসবে যোগস্জান করিতে 
হইবে। ইহাই তাহার পত্রের মন । 

আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ! তাহার কর্তীর নিকট, 
হইতে “সম্মানে”র দান লাভ ! যে সম্মানের দান আমেরিকার 

শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর ও সাহিত্যবীরগণ মাত্র পাইবার যোগ্য ! আমি 

সত্য বলিতেছি এলিয়টের এই পত্র পাইঘ্না আমি যতদুর বিল্ল্িত 
হইয়াছিলাম এরূপ আর কখনও হই নাই । 

হার্ভার্ডের এম. এ উপাধি গ্রহণ করিতে যথাস্য়ে ম্যাসা- 
চুষেট্স্ প্রদেশের কেন্থিজ-নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সমা- 
রোহের সহিত আমার হস্তে এম্, এ উপাধিসুচক প্রশংসাপত্র 

প্রদত্ত হইল। পরে এলিয়ট মহোদয় আমাকে এবং অন্যান্য 
খখবা আমার মত “সম্মানের দান' পাইয়াছেন তাহাদিগকে 

একট! ভোজ দিলেন। সেই ভোজে অন্যান্য সকলের বক্তৃতার 

পর আমি বলিলাম, 

“আজ হাতার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সন্মানিত করিয়! 

নিগ্রোজাতিকে সন্মানিত করিলেন। ভাপনারা আমাকে এই 

জন্মানের উপলক্ষ্য কেন করিয়াছেন, তাহাঁর জন্য আপনারাই দায়ী । 

আমিই ইহার উপযুক্ত হইলে যারপর নাই ম্খী কুইতাম, সন্দেহ 
নাই। 

যাহ! হউক, আপনারা এই উপায়ে আমেরিকায় একাঁট প্রধান 
সমশ্য।র মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেম।. কারণ যুক্তরাষ্ট্রের 
শিক্ষিত ও ধনবান্ ব্যক্তিগণ কিরূপে অশিক্ষিত ও দরিদ্র জন- 
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সাধারণের সঙ্গে মিলিয়৷ মিশিয়া এক হইতে' পারিবেন-_-তাহাই 
এক্ষণে সকল আমেরিকা-সন্তাঁনের একমাত্র ভাবিবার বিষয়। এ 
যে অনতিদুরে বীকন্ষ্ীটের স্থুরম্য প্রাসাদসমূহ দীড়াইয়া রহি- 
য়াছে, উহাদের. অধিবাঁসিগণ কি আলাবামাপ্রদেশের তুলার 

জমির চাষীদিগ্ের এবং লুসিয়ানা প্রদেশের ইক্ষুর আবাদের 
কুলীগণের তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করিতে পাঁরিতেছেন ? যুক্ত- 

রাষ্ট্রের স্বদেশ-সেবকগণের এক্ষণে আর কোন কর্তব্য নাই। 
তাহার আলোচনা করুন---কি উপায়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র“ অবনত 

ও পদদলিত নরনারীর ফ্রন্দন উন্নত, শিক্ষিত ও ধনবান্ ব্ক্তি- 

গণের কর্ণে পৌছিবে ? 
সেই সমস্যার মীমাংস করিবার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 

ব্রতী হইয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ' 
বিশ্ববিদ্যালয় আমার হ্যায় কৃষগল, উচ্চশিক্ষাহীন নিগ্রোকে সম্মান 

করিয়া এদেশের নিন্জাতিদিগকে উদ্ধে ভুলিবার পথ প্রদর্শন 
করিলেন। ইহাতে হার্ভার্ড অবনত হইলেন না, অথচ আমাদের 

দরিদ্রের হদয়ে আশার,সঞ্চার হইল । 

আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার অবনত স্বক্তাতিকে নানা উপায়ে 

উন্নত করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। আমার নগণ্য শক্তির দ্বারা কষ্ণাজ 
ও শ্বেতাঙগঘমাজে জাতৃভাব বদ্ধনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা কর! গিয়াছে'। 

এত দ্রিন' আমার নিকট আমেরিকাঁজননী যাহা লাভ করিয়াছেন, 

আজকার এই গৌরবে ভূষিত হইবার পরও আমার নিকট সেইরূপ 
কম্ম্ম ও চিন্তাই আপনারা আশ। করিতে পারিবেন । 
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আমি আমেরিকার জাতীয় আদর্শকে নিজ জীবনের আরর্শ 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমেরিকার সকল জাতিকে সেই 
জাতীয় আদর্শেই গঠিত দেখিতে চাহি। আমি শ্বেতাজের লক্ষ্য, 

ও কৃষ্ণাজের লক্ষ্য ছুইটা স্বতন্ত্র ভাবে দেখি না। . আমার বিবে- 

চনায় দুইএর লক্ষ্যই এক-_-ছুই জাতক্তিকেই আমেরিকার এক 

আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ছুইএর উন্নতি, অবনতি এক 

মাপকাঠিতেই বিচার করিতে হইবে। 
আগামী ৫০ বসরের ভিতর আমার স্বজাতি"সেই আমে- 

রিকার ছঁচে ঢাল! হইয়া উন্নত হইতে ' থাকিবে-__সকল বিষয়ে 

শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে এঁক্য রক্ষা করিয়! বিকাশ লাভ করিবে । সম 

যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সাধনার ভিতর দিয়! নিগ্রোসমাজ শিল্পে, 
ব্যবসায়ে, সাহিত্যে, সেবায়, চরিত্রে ও ধন্মে পরীক্ষিত হইতে 

হইতে কালে আমেরিকা জননীর অন্যতম স্থদক্ষ অঙ্গে পরিণতি 

লাভ করিবে 

আমি টাক্কেজীতে বিদ্যালয় স্থাপনকালে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া- 

ছিলাম যে, ভবিষ্যতে আমার বিদ্যালয় চূড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিবে । 
যুক্ত-দরবারের সভাপতিকে এই বিদ্যালয় দেখাইবার অযোগ্য 
হইবে না। আমার আকাঙক্াণ পুর্ণ হইয়াছিল। .১৮৯৮ সাচুল 

সভাপতি ম্যাক্কিন্লি মাটলাণ্টায় আসিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 

ভিনি এবং তাহার কর্মমনগারিগণ টাস্কেজীতে পদার্পণ, করিয়া যান। 

১৬ই ডিসেম্বর ক্ষুদ্র টাক্কেজী নগর মহ! আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। 
শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সমাজই সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনায় 
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যোগদান ,করিল। আমার বিগ্ভালয়ও বেষ্ট সঙ্ভিত কর! 
হুইয়াছিল।' সভাপতি মহোদয় বক্তৃতাকালে বলিলেন, প্টান্কে- 

'জীর প্রতিষ্ঠাতা বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির অন্যতম জন- 
নায়ক । ইনি স্বদ্দেশে ও বিদেশে বথেষ্ট খ্যাতি লীভ করিয়া- 
ছেন। ইহার শিক্ষাপ্রচার, বাগ্মিতা এবং মানব-সেব সর্বত্র 

স্ৃবিদিত ৮ 

প্রায় ১৯ বদর ব্যাপী কাধ্যের পর টাক্ষেজী-বিদ্তালয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির প্রথম পদার্পণ লাভ করিল । বিশ রগুসর 
পুর্বেব একটা পোড়ে বাড়ীতে আমাদের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল । 

তখন টাক্কেজীর ছাত্র সংখ্যা ৩০ এবং শিক্ষক মাত্র একজন । 

আজ আমাদের ৬৯৯০ বিঘ। জমি । তাহার ৩০০০ বিঘা ছেলের; 

চাষ করে । আমাদের এক্ষণে ৬৬! বড় বড় ইমারত-_-ইহাঁদের 

৬২টা ছাত্রদের নিজ হাতে গড়া । আজ এই বিদ্ভালয়ে ৩০ 

প্রকার -কুঁষি ও শিল্পবিষয়ক কাজ কণ্ম শিখান হইতেছে । 

আমাদের পাশ করা গ্রাজুয়েট আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে 

শিক্ষকতা ও ব্যবসায় “বা! শিল্পের কন্মে নিযুক্ত। প্রতিদিন 

আমার নিকট এইরপ পাশকর। লোকের জন্য এত তাগিদ আসে 

যে, অনেককেই আমি নিরাশ করিতে বাধ্য হই। 

গৃহ সম্পত্তি ইত্যাদির মূল্য সন্প্রতি ২,১০০,০০০২ | এত- 

ত্যতীত নগদ 'টাঝা আছে ৩,০০৯,০০০২। বাধিক ব্যয় আজকাল 

৪৫০,০৯*২। এই টাকার অধিকাংশই গৃহে গুহে ভিক্ষা করিয়া 
আদার হুইয়। থাকে । এক্ষণে আমাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ 

সি 2৮৮ 



২৭৪ নিখ্বোজাতির কন্মনবীর 

আমেরিকাঁর ২৭ প্রদেশ হইতে ছাত্র আসিয়! থাকে। এতদ্বতীত 

আফিকা, কিউচা, পোঁটো রিকো, জামেক! ইত্যাদি দূর বিদেশ 

হইতেও আমরা ছাত্র পাই। আজকাল আমাদের কম্ধবীর ও 

শিক্ষকগণের সংখ্য। সর্ববসমেত ১১০। ইহারা সপরিবারে বাস 

করেন। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে এইরূপে অন্তভঃ ৭০০ জন 

লোকের বসতি । টু 

১৮৭০ পালে টাক্ষেজীতে প্রথম “নিগ্রো-মহাসম্মিলনের” 
প্রবর্তন করি। তাহার পর হইতে প্রতিবতসর নিআ্রোসম্মিলনের 

অধিবেশন হইয়া আসিতেছে । প্রায় ৮০০।৯০০ পুরুষ ওন্ত্ী 
নিগ্রো৷। যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে টাস্কেজীতে বশুসরে 
একদিন করিয়া কাটাইয়! যান। এই দিন নিগ্রোজাতির আর্থিক, 

সামাজিক, শিক্ষাসন্তন্ধীয়, নৈতিক ও অন্যান্য সকল প্রকার 

উন্নতির উপায় আলোচিত হয় । এই সম্মিলনকে নিগ্রোদিগের 

জাতীয় সম্মিলন বলা যাইতে পারে । 

,. এই একদিবসব্যাপী নিগ্রো-মহা-সশ্মিলনের দৃষ্টান্তে বিগত 
১০ বৎসরের ভিতর নিগ্জে।(সমাজের ত্তিন'ভিন্ন কেন্দ্রে ছোট বড় 

নান প্রাদেশিক বা পল্লী-সশ্মিলনের অনুষ্ঠান 'আরন্ধ হইয়াছে । 

এইরূপ সম্মিলনের সাহাযো নিখ্োজাতির কর্্মশক্তি এবং চিন্তা- 
শক্তি অসীম প্রভাব লাভ করিতেছে। 

টান্ষেজীতে প্রতিবসর নি্রো-মহা-সশ্মিলনের- পর দিবস 

তআঁর একট! সমিতির অধিবেশন হইয়।” থাকে । ইহার নাম 

“কণ্মীসমিতি”। ইহাতে নি্রোসমাজ্জের নানা কেন্দে ষাহারা 
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'শিক্ষাপ্রচার কর্মে ব্রতী আছেন তীহারা পরামর্শ করিয়।*পর 
'বসরের জন্য কর্তব্য স্থির করেন। সুতরাং ইহাকে নিষ্রো- 
সমাজের শিল্পাসশ্মিলন বল! যাইতে পারে । নিগ্রো-মহা-সশ্মিলন 
যে কার্ধ্য ব্যাপকভাবে ও বৃহত্ভাবে করেন “কম্মীসমিতি, তাহার 
'কাধ্যনির্ববাহক' সভা স্বরূপ হইয়৷ সেই কাধ্যই কথ্থন্িংু ক্ষুদ্রুতর 

গণ্ডীর মধ্যে সমাধা করেন। ১৯০০ সালে আমি নি্রোজাতির 

“ব্যবসায়-সন্মিলনে”র প্রবর্তন করিয়াছি। এই সম্মিলনের 
প্রথম অধিবেশন বোষ্টননগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন স্থানে যে সকল নিগ্রো ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে লিগু 

আছেন তাহারা এই সন্মিলনে সমবেত হইয়া ভাব-বিনিময় 

করিবার সুযোগ পাইয়া! থাকেন। এই বুহশ্ড অনুষ্ঠান 

হইতেই ছোট ছোট “প্রাদেশিক ব্যবসায়-সম্মিলনে”্র জন্ম 

হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ আমি আমার জন্মভূমি ভাজ্ভিনিয়৷ প্রদেশের 
রিচ্মণ্ডে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম । আজ ১৯০১ সাল । ৩৫ বশুদর 

পুর্বেব এই রিচ্মণ্ড-নগর গোলামী প্রথান প্রধান কেন্্র ছিল । 
২৫ বৎসর পূর্বে, আমাদের স্বাধীনতালাভের কয়েক বসর পর, 
এই 'রিচ্মগ্ডু-নগতর আমি প্রথম রাত্র অনাহারে থাকিয়! রাস্তার 

পার্থে কাঠের তকৃতার নীচে মাটিতে শুইয়। কাটাইয়াছি। আর সেই 

রিচ্মণ্ডে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজছয়ের সমবেত শ্রোতৃমগুলীর 
নিকট আমি গত রাত্রে আমার আশার বাণী প্রচার করিলাম । 

ষে স্থানে ২৫ বগুসর পূর্বে একব্যক্তিও আমাকে একটি আলু 
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মাত্র দান করিয়! ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে দেয় নাই, আজ 

স্থানের সহস্র সহত্র নরনারী, শিক্ষিত জন্প্রদাঁয় এবং প্রা 
রাষ্ট্রের সকল কর্ম্মচারীই আমাকে আদর আপ্যায়ন ও সঙ 
করিতে ব্যগ্র। কালের কি বিচিত্র গতি! 

সম্পূর্ণ । 








